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La 15 Decembro 1859

Je tiu dato naskiĝis Zamenhof en Bjalistok, kaj post kelkaj 
tagoj la Esperantistoj en la tuta mondo festos la sesdek-duan 
revenon de tiu jam fama tago. Estis tempo, antaŭ duoncent
jaro, kiam la 15 Decembron festis nur la malgranda rondo 
de la Zamenhofa familio. Ame lia patrino kisis la knabeton 
sur la frunto jam pensema. Humile kaŝata en la vasta homaro, 
nur ŝi sole, virino dolĉanima, sciis jam pri lia granda tasko.

Ne precize, sed per la nepra certeco de I’patrina korsento, 
Ŝi antaŭvidis, ke la fileto iam helpos al homoj sur la tuta 
terglobo. Kun tia fido ŝi festis la 15 Decembron en la ligna 
domo Bjalistoka kaj poste en malluma strato Varsovia. Sur 
siaj genuoj ŝi tenis lian karan maneton, ĉar tagon ili premis 
ĝin pliposte en kongreso, miloj da homoj ĉiulandaj sentas 
nun ion plibonan en sia vivo.

Mortis jam filo kaj patrino. Hodiaŭ multe pli vasta „ rondo 
familia" festas la datrevenon. Sed la spirito restu sama.

Ĉiuj sentas ke, tiun ĉi jaron, la solenajo fariĝos pli grava. 
En urboj kaj vilaĝoj de kvin kontinentoj la Esperantistoj 
kunvenos samtempe, samkore, samcele. Dank’ al donaco de 
Prof. Roy marmoran tabulon ili fiksos al memoro de Zamen
hof en Bjalistok sur la domon, kie li naskiĝis, en Oenevo 
sur la domon, kie li loĝis por ripozi post la Bulonja Kon
greso. ĉ ie  niaj grupoj organizos monkolektojn por starigo 
de inda monumento en Varsovio.

Tiu vespero de komuna rememoro havos apartan signifon. 
Al la publiko la Esperantistoj klarigos la celon de Zamen
hof. Al si mem ili relegos noblajn vortojn de la Majstro. 
Forgesante en tiu horo barilojn de gentoj kaj lingvoj, land
limoj kaj religioj, miloj da ili rediros samtempe la belan 
Preĝon sub la verda standardo kaj kantos unuvoĉe J a  Es
peron*. Ili sentos sin vere unu saman grandan familion kaj 
komprenos, ke la «interna ideo- ne estas „malplenaj, imag
a j  de personoj nesciantaj pri sociaj demandoj*, kiel skribis 
iu nove bakita samideano, kiu dividas Esperantistojn inter 
* burgoj* kaj laboristoj.

Tia divido estas fantazia. La grandega plejmulto, preskaŭ 
la tuto de la Esperantistaro estas laboristoj, malricaj man- 
penantoj, oficistoj, instruistoj, kiuj malfacile gajnas ĉiutagan 
panon. Tion rimarkis Ĉiuj eksteruloj eĉ en siaj raportoj pri 
niaj kongresoj. Inter ni, kapitalistaj espluatantoj kvazaŭ tute 
ne ekzistas, kaj eĉ riĉuloj estas treege malmultaj. Alie ni ne 
bezonus ĉiam plendi pri manko de monrimedoj. Kelkaj donacas 
al nia movado. Neniu profitas el ĝi. Esperantismo estas la 
malplej ,burĝa“ movado el ĉiuj eblaj, sed ĝi staras ekster 
kaj super ĉiuj bataloj inter homoj, egale Ĉu gentaj aŭ klasaj. 
Enkonduko de klasaj aŭ religiaj malamoj en niaj rangoj 
estus ne nur fantazie kontraŭnatura, sed abomena al la 
memoro de nia Majstro.

Nia movado neniel pretendas solvi la industrian proble
mon, sed tute alian, ĉar neniu el ni oferdonus sian vivon 
nur por faciligi la korespondadon inter komercistoj, estas 
fakto, ke nin ĉiujn inspiras alta motivo, kiun ni ĉerpis el la 
penso de Zamenhof. Ĝi ne estas naiva imago, ke Ĉiuj militoj 
ĉesos pro lernado de mondlingvo, sed sperto, ke Esperanto, 
ebligas rektan interhelpadon kaj fratiĝon inter homoj Ĉiade- 
venaj kaj ekkreas iom post iom tiun novan supernacian 
homarecon, kiun revis la plej progresemaj animoj el ĉiuj 
popoloj kaj enskribis sur sian programon ĉiuj laboristaj 
organizoj.

Ni do konservu kaj eĉ propagandu niajn ideojn pri socia 
reorganizo, pri materia rekonstruo, pri tiu aŭ alia scienca 
teorio, sed ni ne postulu de Esperantismo, ke ĝi solvu ĉion 
kaj ni ne kreu malamikojn sub la verda standardo. Estu 
jam granda ĝojo, ke ni povas kunlabori kun tiom multaj 
bonvolantoj pri unu punkto de la homa progresado, nome 
la supernacia spirito, nepre necesa al savo de I’ mondo. Same 
kiel la ruĝa-kruco aŭ tutmonda helpmovado al malsataj in
fanoj, la verda stelo de Zamenhof konas nek Francojn, nek 
Turkojn, nek burgojn, nek revolucianojn, nek budhanojn, nek 
kristanojn, ĝi konas nur homojn.

En tia senco ni kunfestos la 15 Decembron, la naskiĝon 
de I’ granda homarano Zamenhof. Edmond Privat.
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Internacia Labora Konferenco

Sukcesa decido
Okazis en Ĝenevo dum novembro la Illa Internacia Labora Kon

ferenco, ĉe kiu estis parolataj, krom la oficialaj Ilngvoj de Ia Ligo 
de Nacioj, ankaŭ itala, japana, hispana kaj germana, ciufoje poste 
tradukataj france kaj angle, ĉiuj partoprenantoj plendis pri la lingva 
malfacilajo. Kelkaj orienteŭropaj delegitaroj petis oficialigon de la 
germana lingvo kiel deviga por ĉiuj eldonajoj kaj raportoj de la 
Labora Oficejo. La afero estis varme diskutata kaj resendata al la 
Administra Estraro por plia ekzameno, ĉar la Hispanoj kaj la Slavoj 
postulis la samon por sia lingvo.

La tuta situacio fariĝis favora al Esperanto, kvankam la sama 
mallongvida «ovinismo, kiu instigas ofte francajn oficialulojn kontraŭ 
nia lingvo ankaŭ ekkaptas iliajn germanajn similulojn, kiam ili ek
esperas sukceson de sia propra lingvo. Pli larĝkomprenaj estis S-ro 
SchUiz, teknika konsilanto de la germana registara delegitaro, kaj 
S*ro Matsumoto, japana laborista delegito.

Nia plej kuraga kaj talenta defendanto estis tiun ĉi fojon la
franca {efdelegito, S-ro parlamentano Justin Godard, jam multjara
honora membro de UEA, kiu tre kore akceptis nian inviton, viziti 
nian Oficejon.

Al la Prezidanto de la Konferenco, UEA sendis salutan tele
gramon kaj, same kiel la Ruĝa-Kruco kaj D-ro Nansen pri helpo 
al Ruslando, proponis komisii reprezentanton por alparoli Ia dele
gitojn ian vesperon post la flno de kunsido.

Lau Invito de Ia konferenca estraro, D-ro Privat tion faris france, 
angle kaj Esperante la 18 novembro je 6* ptm. Post laciga kunsid- 
tago, nur malmultaj delegitoj ĉeestis, sed la prezidanto, Lord Burn
ham, diris tre favorajn vortojn kaj, laŭ la propono de S-ro Godard,
II promesis enpresigi stenografan raporton de la parolado en la 
oficiala protokolaro. Ĝi aperis en la N-ro 24, de 19 novembro.

Dum interesa demandado kaj respondado ankaŭ intervenis idisto, 
franca stenografisto ĉc I. L. O., kiu ebligis utilan klarigon pri la 
vivanteco kaj lingva supereco de Esperanto.

S-roj Justin Godard kaj Matsumoto prezentis la sekvantan rezo
lucion al la Konferenco, kiu ĝin alprenis la 19 novembro:

.La Tria Internacia Labora Konferenco, aprobante la iniciaton 
de la Administra Estraro de I' Intemacia Labora Oficejo, eldon
inta en Esperanto kelkajn dokumentojn de la lnternacia Labora 
Oficejo, rekomendas al la Administra Estraro, ke ĝi uzu pli kaj
pli vaste Esperanton, kiel praktikan rimedon por faciligi inter
naciajn rilatojn.*

Tiu propono estis presita en la Oficiala Provizora Protokolo 
N-ro 13, 8 novembro 1921, kaj ekzamenita de la komisiono pri 
proponoj la 15 novembro. Laŭ la oficiala provizora protokolo 
N-ro 19, 15 novembro 1921, .la komisiono proponas transdoni tiun 
rezolucion al la Internacia Labora Oficejo konsiderante la antaŭan 
decidon de la Administra Estraro rilate al uzado de neoficialaj lingvoj 
por eldonajoj de la Internacia Labora Oficejo*. La 19 novembro 
en ĝenerala kunsido la Konferenco decidis tion per levo de manoj.

La aludita .antaua decido* permesis al la direktoro de la Inter
nacia Labora Oficejo uzi, krom la oficialaj lingvoj de la Ligo de 
Nacioj, franca kaj angla, ian alian lingvon, kiun li opinios utila. 
Efektive, de nun la Direktoro respondas en Esperanto al la leteroj 
ricevilaj en tiu lingvo.1 UEA metis je lia dispono unu tagon ĉiu-

En U komenco kelkaj Esp. leteroj estis respondataj france pro nepreteco 
de araneoj. Al Francoj tio esu s  ja  natura, ĉar uzado de Esperanto inter sam
lingvanoj estas senutila komplikaj©.

semajne Esperantistan sekretarion senpage, sed, jam post du se
majnoj, kelkaj oficistoj de la Intemacia Labora Oficejo lernis la 
lingvon kaj preparis la leterojn mem.

Do, laŭ la rekomendo de la Konferenco al la Internacia Labora 
Oficejo, la uzado de Esperanto devos nun esti plivastigata. Jam 
per la Delegitoj de UEA aperis artikoloj pri I. L. O. en 250 gazetoj 
el 20 landoj. Ni tre dankas al la sindonaj Delegitoj pro tiu tre 
utila servo, kiu efike helpis la sukceson de nia helplingvo. Nun 
la plej grava estas, ke la komencita korespondado daŭru kaj pli
fortigu. ĉefe necesas, ke fakaj grupoj au profesiaj reprezentantoj 
skribu al la Internacia Labora Oficejo (Bureau du Travail, Geneve) 
por informi aŭ demandi pri laboraj kondiĉoj, interalie pri' la sekvoj 
de Ia jusa Konferenco, kiu alprenis diversajn decidojn, kies publik
igo en Esperanto estus tre dezirinda.

Internacia Konferenco
por la instruado de Esperanto en lernejoj’
Okazonta en la Palaco de la Ligo de Nacioj laŭ kunvoko de la 

Instituto J.J. Rousseau (Universitata Lernejo pri Eduka Scienco)
en Genfeve 18—21 aprilo 1921

PROVIZORA PROGRAMO
le Raportoj pri spertoj faritaj en lernejoj, 

a) unuagradaj, 
bj duagradaj,
c) profesiaj, komercaj, k. t. p.

2e Valoro de Esperanto kiel logika preparo al studo de ceteraj lingvoj,
a) gepatra,
b) fremdaj,
c) klasikaj.

3e Valoro de Esperanto rilate je socia kaj homara vidpunkto,
a) intereso pri fremdaj popoloj,
b) intereso pri paco kaj Ligo de Nacioj 
e) tuja uzado.

4e Organizado de la instruado,
a) metodoj,
b) lernotempo,
c) internacia korespondado.

& Oficiala enkonduko de Esperanto en lernejoj,
a) projekto de interŝtata akordo submetota al Ligo de Nacioj,
b) agado ĉe registaroj kaj parlamentoj.

Ni vokas al ĉiuj instruantoj de Esperanto en lernejoj kaj al 
ĉiuj spertuloj, ke ili anoncu sian partoprenon se eble antaŭ jarfino al 
Instituto J. J. Rousseau, Esperanto-Konferenco, Taconnerie 5, Genĉve.

Por la organiza Komitato:
Prof. Pierre Bovet. D-ro Edmond Privat.

Direktoro de t' Instituto J. J. Rousseau. Profesoro Ĉe Instituto J. J. Rousseau.

La financaj cirkonstancoj priparolitaj en la Dokumentaro 
de la Sepa Kongreso devigas nin ŝanĝi la presejon. Ni 
tion faras tre malvolonte, bedaŭrante sincere la forlason 
de firmo, kiu dum la daŭro de 8 jaroj zorgoplene presis 
„ Esperanton'. Ni esprimas al la firmo Bŭchler & Ko. en 
Bern nian varman dankon, esperante reuzi ĝiajn servojn 
post plibonigo de la situacio.
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N i a  k o n k u r s o

El ĉiuj ricevitaj manuskriptoj je originala verkajo ni elektis 
la dek plej bonajn laŭ stila vidpunkto kaj donacos al la verkintoj 
senpagan abonon al .Esperanto' dum 1922 kiel promesite. Tiujn 
dek manuskriptojn ni poste relegis ankoraŭ novan fojon por orda 
klasigo kaj elektis kvin, kiuj estos presataj en la gazeto. La nomoj 
de iliaj aŭtoroj aperas unue en la listo maldekstre.

Ni kore dankas aI Ĉiuj partoprenintoj en la konkurso pro ilia 
klopodo. Multaj bezonas ankoraŭ pliperfektiĝi en la uzado de nia 
lingvo per legado de bonaj verkoj, autaŭ Ĉio de la Zamenhofaj. 
Aliaj tre bone uzas la lingvon kaj eĉ verkis vere interesajn rakon
tojn pri moralaj aŭ sociaj temoj, sed tute ne en literatura formo. 
Eĉ kiam ni devis preferi aliajn manuskriptojn pro stilo kaj talento, 
estis ĝojo koni la intiman penson de sinceraj samideanoj, niaj 
gefratoj, kaj senti ilian koron batanta pro amo kaj efektiva kom
preno al homoj malfeliĉaj.

Jen la nomaro de T rekompencitaj verkintoj:
S-ro Gejzo Csikdny (Rumanio) F-ino Ida Brŭcker (Germanio)
S-ro Alexandra Mexin (Ukrajnio) 
S-ro Karl Minor (Germanio) 
S-ino N. Umanski (Ruslando) 
S-ro Stevan Zivanoviĉ (Jugo

slavio)

Fratoj Fehtke (Pollando)
F-ino Helena Hempel (Pollando) 
S-ro E. Janidiowsky ( Supra 

Silezio)
S-ro Marencsin Zoltan (Hungario)

Kontrastoj antaa Kristnasko
de N. Umanski

Ĝenevo 1921.
Vintro. Antaŭtago de Kristnasko. Malvarmege. Terure mal

varmege. La ekspozicia fenestro de Ia granda spicejo kovriĝis je 
maldika glacia sternaĵo. Knabeto staras antaŭ ĝi kaj enrigardas soife... 
ĉar estas frandaĵoj ĉi tie; .ho, kiom, kiom! Kaj kiaj bongustaj 
bombonoj, sukeraj ludiloj, montoj da ĉokoiado, biskvitoj, kiom, 
kiom!...* Li ne sentas malvarmon tra la uzita jaketo kaj tratruitaj 
ŝuoj — ne malvarmon li sentas ... Ĵaluze sekvas liaj grandaj okuloj 
la aĉetantojn interne en la spicejo. Jen malfermiĝis la enirpordo. 
Sinjorino kun knabeto eliras. Li estas en griza pelteto kun blanka 
ĉapelo kaj blankaj gantoj, lli ambaŭ sui Sargitaj estas de pakajoj. 
Veturilo haltas antaŭ la spicejo. La veturigisto helpas la sinjorinon 
kaj knabeton ensupreniĝi. Kaj ĉio: la veturilo, la sinjorino, la 
knabeto, la pakaĵoj — ĉio rapide malaperas. Staras ankoraŭ la 
infano ĉe la spicejo. Liaj okuloj plilargigis. Li nenion komprenas. 
.Kial?-

La kvara post noktomezo. El granda moda dancejo eliras paro: 
sinjoro zorge kovras per silka riĉe brodita mantelo la nudajn ŝultrojn 
de sinjorino, ŝi kokete surmetas blankan luksan felajon: .Karulo, 
kiel laca mi estas! Tiel laca!. ..* diras ŝi, sin apogante sur lia brako. 
Rapidege la veturilo forportas ilin ien ... La kvara post noktomezo. 
Petrola lampeto lumigas malgrandan kuirejeton. Kun klinigita kapo 
kaj kurba dorso sidas antaŭ kudra maŝino juna virino. .Kiel laca 
mi estas! Sed ankoraŭ unu duonhoro, kaj mi ĝin finos, tiun kudr- 
ajon, kaj matene mi ricevos kvin frankojn por ĝi. Ho, kiel laca mi 
estas! Tre laca!* balbutas ŜI endormiĝante.

La kvara post tagmezo. Brueme eliras la infanoj el la lernejoj. 
Malrapide, lacege trenigas la laboristoj de la unua laboristado: iuj 
al hejmo, iuj al drinkejo.

Silente staras rango da geviroj palaj, eluzitaj per laboro kaj 
zorgoj, antaŭ la presejo de granda jurnalo: baldaŭ aperos ĝia tria

eldono, ĉaroj, bicikloj, sakoj estas pretaj por rapidege transporti 
la jurnalon al ĉiuj kvartaloj de la urbo.

Rango de aŭtomobiloj apud la granda kafejo, kie jam grincas 
la muziko, atendante la dancemulojn.

Aro de geviroj, infanoj, ĝendarmo, kuracisto... Akcidento. 
Laboristo falis teren, riparante la tegmenton de teatro.

.Akvon kaj panon! Grandan pecon da pano! donu al mi!“ 
diris sesjara knabineto maldika, pala. ŝi entiris min per sla treege 
maldika maneto en la kuirejon, kie Si vidis panon sur la tablo.

, Sinjorino, senkulpigu tiun amerikanlnon, ŝi tiel senĝena estas 
kun vi*, diris al mi malriĉe vestita virino, ankompaninte ŝin. 
.ĉu tiu knabineto ne estas via infano? Kiel vi havigis al vi ame- 
rikaninon?* demandis mi. — .Sia patrino, alveninte en Ĝenevo, 
mortis, kaj mi prenis tiun infanon ĉe mi.' -  .Do ĝi estas nun via 
adoptita filino, sola infano via, versajne.* .Ne, ne sola. Mi havas 
naŭ*. — .Naŭ! Kaj vi ne timis pligrandigi ia nombron de buŝoj 
ĉe vi?* .Ne. Kie estas naŭ, trovigos io por Ia deka.* — Ameme 
ŝi ekrigardis la infanon kaj adiaŭis min.

Luksa aŭtomobiio senbrue rulas sur la strato. Sidas en gi 
kuracistino. Dumvoje ŝi tralegas la matenan jurnalon. Subite ŝi 
ekvidis min kaj haltas. .Kia mizero en Aŭstrio! Kiom da malsataj 
infanoj, georfoj! La koro premiĝas, legante tion* diras ŝi. — .Sin
jorino, baldaŭ alvenos la unua karavano de knaboj el Vieno 
prenu do unu ĉe vi, estos kamarado por via Georgo* — respondis 
mi. .Ho, ne, la ĉambro de Georgo estas plenigita de ludiloj, ne 
plu estos Ioko por dua lito. Krom tio, mia Georgo tre kapricema 
estas. Bedaurinde, alian cambron en mia vilao mi ne havas.* — 
.Jes, jes, mi vin komprenas.* — Kaj ni disigis.

B e a t i  p o s s i d e n t e s
(Felicaj posedantoj)
de Ferdinand von Saar

Feliĉaj vi estas, v i riĉuloj!
Ne ĉar la koro kontentiĝema 
De i  malriĉuT vian oron sopirus,
Aŭ ĉar malsaĝe li opinius,
Ke v i ne devas pagi tributon suferan, 
Kiun sorto postulas de ĉiuj spirantoj.
N e! Li scias tre bone:
En palacoj ankaŭ loĝas doloro,
Malespero veturas en fieraj kaleŝoj 
Kaj la luks' diamanta de viaj virinoj 
Memorigas nur pri larmoj rigidiĝintaj, 
Kiujn Ui ploras sekrete.
Li scias tion, kaj li havas por vi 
Multege pli la ĝemon de T kompato 
Ol la amarajn vortojn de ienvio.
Sed unu avantaĝon v i posedas,
Kaj danki devas vi pro tio 
En bela humileco al la Dioj!
Vi povas gardi vin libere
De ĉio, kio homojn malhonoras;
ĉar vi neniam estas starigataj
Sur la mallarĝan rifo-randon de T mizero,
Kiu disigas de malinda ago
Plej puran volon,
Kaj vi ne konas tiun zorgon,
Kiu mordas la animon
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Per insidema ratodento,
Katenas altan karakteron al malnobla 
Kaj premas grandan koron malsupren 
En la mardon de I' sufero,
Ois kiam ĝi longe bataladinte 
Pri si mem malesperas,
Kulpigas — kaj dronas.
Vi povas resti fidelaj al vi mem,
Se v i nur volas,
Kaj nenio malhelpas vin 
Esti noblaj kaj bonaj.
Felicaj vi estas, v i rikuloj!

El la germana originalo de Salter Lippmann.

L a  N a j t i n g a l o  k a j  l a  P r i n c o
Fablo de Florian

Unu princo juna kun la guvernisto 
Promenadis en la arbareto,
Kaj enuis — laŭ la etiketo,
Tia estas ja  la princekzisto.
Unu najtingalo kantis sub folioj: 
ĉin atentis juna altmoŝtulo,
Kaj lin ravis eta belkantulo,
Cin li trovis Carma en arioj;
Kapti ĝin kaj meli en la kaĝon 
Kiel vera princo tuj li ekdeziris,
Sed la bird' timema jam foriris,
Kaj ĝi faris al la princ’ domaĝon.
Kolereta pro la malsukceso,
A l la guvernisto diras la moŝtulo:
—  Kial la agrabla bird’ kantulo 
Logas en arbaro, sen permeso,
Dum palaco mia estas paser-plena 
Kaj senforme pasas v iv’ gardena?
—  Tial estas, ho la Ekscelenco,
Ĉar stultuloj trudaj ĉie ja  prosperas,
Dum merit' sin kaŝas, pacon ĝi preferas,
Kaj ĝin oni trovas nur kun pacienco.

El la franca tradukis: Petro Stojan, L. K.

H u n d o  k a j  K a t o
Fablo de Florian

De sia mastro forvendita hundo 
Elkatenigis, kaj forkuris kun kolvundo:
Al kara domo ĝi rapidis,
Al hejmo, kie mondon ĝi ekvidis.

Vidinte ĝin, ekfuriozis la patrono,
Tu t bal is la fidelan beston per bastono, 
Reenkondukis ĝin al nova mastro per la Snuro, 
Kaj ĝin al li transdonis kun fi-juro.

Preteriranta ĝian novan ejon, la katego 
Rimarkis malfeliĉan hundon ĉenligitan,
Kaj moke diris al la ekskolego,
Movante sian voston purlekitan:

Ci kredis do, ho kara mia,
Ke oni amas nin pro amo nia!

El la franca tradukis: Petro Stojan.

Laboru! kaj kompreno la alian!
de Marie Hankel, 1921

Mi serĉas ion, kio donos forton 
En nia granda zorgo kaj mizero, 
Elteni volas mi la akran sorton,
La malfeliĉon nunan sur la tero.
La suno jam  ne brilas en la koro, 
Kaj helpon mi ne trovas en animo, 
Min premas malgajego kaj doloro, 
La zorgo min alblovis kaj la timo.

A
Cu flugos for la beno de I’espero ? 
Mi revis pri edifo kaj progreso, 
Kaj pri la fina venko de la vero, 
Sed ĉie nur malbeno kaj forgeso. —
Homaro vi, ekaŭdu voĉon m ian: 
Gefratoj! ĉu eterne ni suferu? 
Laboru! kaj komprenu la alian! 
Laboru! kaj per tio reesperu!

L i n g v a j  S t u d o j

Ĉevalblekl, porkobleki
Nla Redaktejo ricevis la sekvantan karton:
Kara S-ro G. S. Mi rimarkis en la nuna numero de .Esperanto* 

sub .Tra la Libraro* ke vi kritikis diversajn verkojn, kaj inter ili Inter
nacian anekdotaron de P. William, en kiu la aŭtoro uzas la vorton 
.Heni" por ĉevalblekl. Laŭ mia humila opinio la stranga vorto estas 
tute nenecesa, ĉar la vorto ĉevalbleki tre bone esprimas la ordinaran 
blekon ĉevalan. Pripensante tion ĉi mi miras kiel la aŭtoro pri
skribos porkblekon. La penso tre timigas min, kaj mia plumo rifuzas 
skribi plu. La Vla Zamenhofa J. R. Muller, VD.

Ceruzo
Kelkaj samideanoj petis de ni la signifon de tiu vorto, kiu troviĝas 

en la cirkuleroj de la Internacia Laboroficejo. Ĝi troviĝas en la vortaro 
Esp.-Franca de Grosjean-Maupin kaj signifas .plumboblanko* (fr.: 
cĉruse, angl.: ceruse, germ.: Bleiweiss.)

Pri sufiksoj
Ankoraŭ diversajn leterojn ni ricevis pri ulino -ino Ni jam 

respondis represante la rekomendon de la Akademio, praviganta 
ambaŭ. Pro klareco, la granda plejmulto de I’ Esperantistaro ĉiam 
preferas virgulino al virgino, sed oni rajtas kulpigi neniun el ambaŭ 
formoj je .kontraŭfundamenteco*, ĉar Zamenhof ĉiam konsideris 
ĉiujn sufiksojn kiel memstarajn vortojn. (Red)

Pri teknika vortaro
En proksima N-ro de .Esperanto* ni analizos la lastajn cirku

lerojn de la Akademio pri tiu temo.

Pri ŝako
Korespondo: Sendantoj de ŝakproblemoj estas petataj, ne sendi 

malnovstilajn verkojn, ĉar nia legantaro estas iomete postulema. — 
J. B. en B. duasolvo ĉ  f 4! — Al la demandoj pri la vortaro estu 
rimarkite, ke laŭ la opinio de multaj samideanoj ne montrigas la 
bezono elpensi novajn vortojn. Cio, eĉ la plej altaj teoriaj, povas 
esti bone klarigata per la kutimaj radikoj. La Pat estas la lama 
pozicio de la figuroj, aŭ, se oni volas, la ludpozicio. F. H.
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Pro la gravaj presistoj, kiuj pezas sur nia administrado, ni esus devigataj 
liniigi tiun ti rubrikon. Ni estonte raportos nur pri gravaj okazintajoj kiel oficialigoj 
de Esperanto, gravaj propagandaj sukcesoj aŭ vere specialaj faktoj. U  bonvolaj 
samideanoj, kiuj sendis al ni materialon, bonvolu akcepti nian senkulpigon pro 
nepreso de llia manuskripto.

Belgio.
Sekve de sukcesplene farita enketo intemacia de la Centra 

Lerneja Komitato de ia Urbo Antwerpen pri la apliko en aliaj landoj 
de la leĝo pri deviga instruado (la C. L. K. ricevis 66 respondojn el 
43 diversaj landoj kaj ŝtatoj) tiu komitato rekomendis varme Es
peranton ĉe sia Urba administracio kaj esprimis la deziron, enkon
duki la lernadon de nia lingvo en la oficialajn vesperkursojn kaj 
en la superajn klasojn de la unuagrada instruado kaj en la lernejojn 
por instruistoj. Ni povas jam nun noti unuan rezultaton de la vigla 
klopodado de la Lerneja Komitato de Antwerpen: La urba adminis
tracio enskribis Esperanton inter la fakoj lerneblaj en la oficialaj 
vesperkursoj. La sekretario de la Centra Lerneja Komitato de Ant- 
werpen estas nia samideano Frans Schoofs.

Britlando.
Grava propagando estis farita en .Mondserva* ekspozicio de 

Liverpool. Oni disdonis 10,000 propagandilojn. Ekspozicio estis 
aranĝita. Gravaj paroladoj de S-roj Pollen, Applebaum, Primavesi, 
Mavvson, John kaj aliaj okazis. La estonta Kongreso de Britaj Es
perantistoj okazos en London (Pentekoste). Oni esperas, ke multaj 
eksterlandanoj uzos la okazon por viziti Londonon.

Ĉeĥoslovakio.
En Holeŝov okazis publika parolado de S-ro Jacobs el Ant- 

werpen (Belgio). Tradukis F-ino A. Janalikova. La lernolibro de 
F-ino J. ŝupichova estas aprobita de la ministrejo de instruado por 
kursoj en lernejoj. La .Klubo de ĉeĥoslovaka j turistoj* (21,000 
membroj) fondis Esperantan fakon, kiu diskonigos eksterlande la 
naturajn belaĵojn de ĉeĥoslovakio. Kursoj en lernejoj okazas en 
Saaz, Ĉeska Trebova, Holeŝov, k. t. p.

Danlando.
Esperanto estas enkondukita en la intemacia popola universitato 

de Helsing&r.

Finnlando.
La Loka Komitato de la 14» Kongreso jam nun energie laboras. 

Ĝi verkis alvokon al la finnlandaj Esp-istoj kaj dissendis al la 
gazetaro alvokon subskribitan de 20 eminentaj finnoj. La unua 
komuniko al la Esperantistaro aperos en nia januara numero.

Francio.
Kiel la antauaj jaroj, la Foiro de Lyon metis je la dispono de 

la Esperantistoj tutan budon por ekspozicio. S-ino Farges presigis 
siakoste 3000 propagandilojn pri la lastaj sukcesoj de Esperanto. 
Okazis sukcesaj paroladoj de S-ro Prof. Antonelli kaj de S-ro E. Cher
blanc en la foiro. Fondiĝis Studenta Grupo, adreso: S-ro Sin-Pak, 
Institut Franco-Chinois, Fort St-Irenee, Lyon. En Marseille la inter
sindikata grupo vigle propagandas. En Mulhouse, Nemours, Rosny- 
sous-Bois, k. t. p. la movado estas vigla.

Germanio.
La policaj aŭtoritatoj en Dresden nun oficiale korespondas en 

Esperanto. Oni uzu nian lingvon pri la policaj aferoj traktotaj en 
tiu urbo. Adreso: Polica Prezidejo, Schiessgasse 7. Parolado de 
S-ro Lappalainen el Helsingfors okazis en Potsdam. Ĝi estis tra
dukita germane. La supera popollernejo en Nŭmberg akceptis Es

peranton kiel solan fremdlingvon. Esperanto estas enkondukata en 
ia urba komerca lemejo de Elbing, en la Universitato de Essen kaj 
multaj allaj lernejoj. — La foiro de Leipzig publikigis novajn belajn 
cirkulerojn ilustritajn en Esperanto, lli estas modeloj de tipografia 
arto. Postulu ilin de Messamt, Markt 4, Leipzig.

Hispanio.
La programo de la Universitato de Valencia anoncas malfermon 

de Esperanto-kurso. Nova grupo kaj kurso en Huesca.

Hungario.
Kurso por kuracistoj estas organizata en Budapest. La jara 

kunveno de la Hungara Landa Esperanto Societo kunvenigis 100 
samideanojn. Festo estis organizita okaze de la vizito de Ges-roj 
de Villa el Habana.

Islando.
Semajna gazeto .Isafold* raportis pri Esp. kaj Ruĝa Kruco.

Italio.
La 7* Kongreso de Italaj Esperantistoj okazos en printempo 

1922 en Trieste.

Jugoslavio.
S-ro D-ro Maruzzi faris propagandan vojaĝon tra Bosnio, Her

cegovino kaj Dalmatio. Aperis du vortaroj kaj unu gramatiko en 
kroata lingvo.

Pollando.
Fondiĝis .Esperanto-Asocio de Polujo*, kiu celas unuigi ĉiujn 

grupojn kaj izolulojn en la lando. Ĝi insistas pri tiu fakto, ke ĝi 
estas nepre nacie, religie kaj politike neŭtrala. Aliĝis jam 13 grupoj. 
Adreso: Kordeckiego I, Bydgoszcz.

Ruslando.
S-ro A. Kofman, konata Esperantisto de I' unua tempo, kiu igis 

idisto en 1908 kaj multe laboris por Ido en Odessa ĝis 1918, refarigis 
Esperantisto kaj kunlaboras al la Esp. gazeto de flarkov.

Svislando.
En Genfcve la Laborista Kongreso Virina akceptis Esperanton 

por sia venonta kunsido en 1923. Tre sukcesis granda publika 
kunveno ĉe Ia Ĝeneva Universitato organizita de Instruista Unuiĝo, 
Pedagogia Societo kaj Instituto J. J. Rousseau por klarigi al gepatroj 
la kialon de Esp. instruado en lernejoj. Parolis profesoroj Bovet, 
Privat kaj Malche, ŝtata direktoro de I’ unuagrada instruado. Poste 
S-ro Arago komencis du kursojn al 85 pliaj instruistoj.

Ameriko.
Per dekreto N-ro 4356 de la 26 oktobro la Brazila Parlamento 

dekretis kaj la Prezidanto de la Respubliko, D-ro Epitado PessĜa, 
sankciis, ke Ja Brazila Ligo Esperantista estas konsiderata kiel 
societo de publika utileco*.

Azio.
La Japana Asocio por Ligo de Nacioj dissendis al ia similaj 

naciaj asocioj kaj pacifistaj societoj en la tuta mondo cirkuleron, 
kiu informas, ke ĝi korespondas en Esperanto kun helpo de la 
Japana Esperanto Instituto. La urbestro de Tokio, Barono Goto, 
eksministro de eksterlandaj aferoj, aranĝis pri-esperantan paroladon 
la I oktobro en la Tokia urbbiblioteko „Hibija“. ĉeestis ĉirkaŭ 
400 personoj. Paroladis S-roj Barono Goto, Morizo Ga, bofilo de 
la eksministro grafo Okabe, kaj profesoro D-ro G. J. Ramstedt, 
finnlanda ministro. __________

Telegramo el Finnlando: Parlamento ree donis 25,000por 1922!
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TRA LA LIBRARO
NI raporta! pri «luj verkoj kle* 2 ekzempleroj cata» sendataj al nia Redaktejo

Samideano. Internacia biblioteko N-ro I, majo 1921. Eldonejo
Oskar Ziegler & Ko., Marktredwitz (Bavarujo). 20 paĝ., 16x23 cm.
Prezo: 2.50 M.

Jen unua kajero de nova literatura revuo; ĉu ĝi longe brilos 
U nia ĉielo, aŭ ĉu ĝi estos forkuranta stelo? I.a enhavo konsistas 
el jenaj prozaj‘oj: Ascendo al Vezuvjo antaŭ kvardek jaroj (P. Chris- 
taller), Surprizo (tradukita de Camilla Furth), La lasta kanto (A. Sta
matiadis) kaj paĝo da sentencoj, anekdotoj, ludoj.

En la unua rakonto, la plej longa, estas akceptitaj novaj pro- 
ponitaĵoj; ekzemple: la sufikson ,oz* en .sumoza, barboza*; forigon 
de I'finiĝo .aŭ* ĉe adverboj en .morga, balda*; de .u* en .ti-kiu*; 
ofte montriĝas strangaj kvazaŭvortoj kiel: ,tion-ne-deziranto*, .plej- 
bel-maniere*, Stono .du-pugnoj-granda*; cetere la tro ofta uzado 
de intervorta streketo, kiel ankaŭ uzo de simpla komo anstataŭ alia 
Enfraza interpunkcio ne Ŝajnas rekomendinda. Sed kelkaj tiaj detaloj 
diskutindaj ne malhelpas tralegi plezure la rakontojn aŭ humor
plenaj^ aŭ kortuŝantajn, nek dubi pri la sperteco de iliaj aŭtoroj.

G.S.
Jan Amos Kome .sky (Johano Amos Comenius) de Prof. D-ro Jan 

Novak. Iradukis kaj eldonis .Rondeto de Esperantistinoj’ en 
Praha. Mendebla ĉe F-ino K. Hlavaĉova, Jungmannstr. 6, Praha- 
Smichov. 28 pagoj, 10X16 cm. Prezo: I ekz.: 5 k. ĉ. IO ekz.: 
40 k. ĉ. (afranke 5,40, kaj 44 k. ĉ.)

Portreto ornamas tiun biografion de fama ĉeĥa pedagogo. Lia 
vivo estas detale rakontata, liaj vojagoj, spertoj, celoj, Ĉefaj verkoj 
kaj ties influo en multaj landoj. Interese estas ekscii, ke tiu nobla 
pensulo ankaŭ profetis pri tutmondaj paco kaj lingvo. Ĉeĥoj prave 
fieras pri sla genia lingvisto, filozofo, pedagogo kaj patrioto. La 
broŝuro estas senerare tradukita kaj presita. La radiko .apercfpo* 
estas duoblaj de .apercepto' citita en Boirac, kaj la lasta ŝajnas 
preferinda pro la jam oficiala .percepto*.

En antaŭparolo D-ro Kamaryt klarigas la kialon de fameco 
Comenius'a. Sed mi miris legante: .Descartes dum la tuta vivo 
sidis en salono sur kusenoj malforta, malsaneta viro, kaj la tutan 
vivon meditis Ĉu li ekzistas aŭ ne.* Estas erara konkludo el fama 
diro. kaj tono de malsato ne pravigebla. Ne nur Descartes estas 
geniulo sed eĉ, post siaj studoj, li dum deksep jaroj travojaĝls tutan 
Eŭropon por spertigi pri homoj, kaj Ii estis soldato. Vere estas, ke 
li poste malsanigis kaj ke li mortis; sed tio okazis en Svedujo, kien 
li iris defendi sian doktrinon. Kaj se el meditado li eltiris multegon, 
ĉu ankaŭ tio ne estas inda ? — G. S.
La Koboldo Ondra. Jtri Mollen, Tradukita kaj eldonita de Mo

raviaj Esperanto-Pioniroj en Olomouc ^ehoslovakio). 42 oaĉoL 
IO*/»x  14 cm. Prezo: 4 k. ĉ.

Oni volis lukse prezenti kaj presi tiun fantazian rakonteton, ĉu 
tlan honoron gi meritas? Ĝi ne estas supera al similaj alilandaj 
popolfabeloj. Intencante Imiti la parolaĉon de koboldo en Ĉiuj Haj
deroj .s estas skribata .ŝ ‘ ; sed malbelegaj estas vortoj «eŝtaŝ, 
Scias*, k. t. p. Plie tiu sistemo estas tute neregule uzata, kaj bedaŭr
inde gi nevole etendigis al la cetera teksto, kiu estas oftloke fuŝata 
per malutilaj akcentoj. Ankaŭ la interpunkcio mankas, kaj la diroj 
de I personoj miksiĝas konfuzige kun la rakontaj partoj. Tiuj difektoj 
estas despli mirigaj en eldono je aliaj flankoj tiel zorge laborita.
âkludado. (Itale: Una partita a scacchi) Josefo Giacosa. Esper
antigis verse Fratoj P. kaj R. Padeli Kolekto de letala revuo 
.^Esperanto*. Eldonisto A. Paolet, S. Vito al Tagliamento, Italujo.
48 pagoj, 12 x  18 cm. Prezo: Italujo : 3 I.; eksterlande: 2,50 f. sv.

Komedieto pentranta bildon de mezepoka kavalira tempo. 
Kastelano Renato, kun sia filino Jolando, vivas solece. Alrajdas 
fiera junulo Fernando. Gejunuloj vete ŝakludas. Gajnonto, Fernando 
edzigos je Jolando, perdonto, Ii mortos. Jolando estas kompreneble

sufiĉe ruza por perdi la ludon sed gajni edzon. Ne tre verŝajna 
estas la temo sed poeziaj la versoj kaj sentoj. La tre lerta traduko 
konsistas el dekkvarsilabaj, meze partigitaj, versoj bone rimantaj. Jen 
ekzemple vera pentraj'eto el Ia prologo:

.Estis tag' de Aŭtuno, la plej stranga sezono.
En kiu mizerigas penso, volo, rezono,
Vere, aŭ pro 1’odora vino de (‘atmosfero 
Aŭ pro I’herbeja fumo spirita ĉe vespero 
Aŭ eC pro antaŭsento pri la Morto rabanta,
La pensoj en Aŭtuno tute tre malgojigas,
Dum Naturo ĉirkaŭa pli kaj pli malfortiga».*

Dum legado de I’ tuto, nur dufoje mi malĝojis pro trovo de 
Tvorto .tristeco* kontraŭfundamenta. — G.S.

La Hundo parolanta. Duakta burleska komedieto de Daniel 
Eyquem, Vicprezidanto de la Societo de Amikoj de Esperanto. 
Esperantista Centra Librejo, 51, Rue de Clichy, Paris IX*. 16 pa
ĝoj, 13’/*X 22 cm. Prezo: 2 f. f.

Efektive burleskajn, preskaŭ tro malserioza, tro nenatura. Vere 
tamen sur scenejo, kun lertaj gemantoj, ĝi efikas, elvekante ne- 
kateneblan ridegon ĉe la aŭdantoj. Tial eble edzo Stele kelkfoje 
levas la kufon kaj ankaŭ la perukon de sia edzino dum deloganto 
Ŝin kisadas, aŭ fraŭlino hunde vestita diras veraj*ojn malagrablajn 
al ĉiuj, samtempe ruze akceptigante sin, kiel bofilinon de stultega 
apotekisto? Kelkaj eraretoj, restis krom tiuj montrataj en tabelo de 
preseraroj; .lia aŭ ilia* anstataŭ .sia*; .mi vin ĉiujn mendis* (al
vokis aŭ venigis); .ili sin ampleksas* (ĉirkaŭprenas). Vortoj .luketo* 
(tegmenta fenestreto) .sureto* (tibikarno) estas ĝis nun malofte 
legataj. — G. S.

Tarptautin&s kalbos Esperanto vadovfclis (Lernolibro de Esper
anto por Litovoj. A. Klimas, laŭ V. A. Dmitriev kaj P. D. Medem. 
Kaunas (Litovujo). Eldonisto P. D. Medem, Smĉliu g. 12. 48 paĝoj, 
li V» X 161/* cm. Prezo: 6 auksinai.

Malkaŝe mi konfesas, ke mi ne rajtas jugi tiun novan lerno
libron, sed nur ĝoji vidante, ke nova nacio nun ankaŭ posedas sian 
Esperantan gramatikon. Ĝi estas bele presita, la Esperantaj tekstoj 
estas tute korektaj kaj bone elektitaj, kaj la nomoj de Taŭtoroj su
fiĉe garantias pri la taŭgeco de I’ litova parto. — G. S.

Miserere kaj Thais. Tradukis Edouard S. Payson, Prezidanto de 
la Esperantista Asocio de Norda Ameriko. 70 paĝoj, 12'/« X 171/* cm. 
Prezo 50 cendoj. Aĉetebla ĉe la Esperanto Office, Pierce Bldg., 
Copley Square, Boston 17, Mass. Usono.

La sama tradukinto jam liveris al ni kelke da tiaj libretoj bele 
presitaj kaj eldonitaj. Tiu nova enhavas du rakontojn.

La unua estas angle verkita de nuntempa aŭtorino Mabel Wag- 
nalls; ĝi raportas pri neordinara okazintaj^; la heroo mortigis 
junulon en senmotiva duelo; li poste alilande enamigas je la fratino 
de sia viktimo; kiam la pasinteco, ĝis tiam nekonata, starigas inter 
ili, la geamantoj disigas, kaj li ŝin revidas nur je Ŝia tragedia morto 
sur operscenejo Kortuŝanta novelo kun vere originalaj situacioj.
La traduko estas bona, facile legebla; nur maloftaj kritikindaĵetoj 
permesus ĉikaneti la tradukinton.

Sed la dua! Jen ĝia plena titolo: .Thais, de Anatole France, 
resumis, adaptis kaj Esperantigis, el angla traduko de la france 
verkita romano, Ed. S. Payson.* Tiuj vortoj estas grava kondamno.
Ni estigu legon severe malpermesantan tradukon de tradukaj^! 
Francoj prenu, se ili tion kuragas, la taskon esperantigi siajn ĉef- 
verkojn. Thais estas tia; ĝi valoras kiel artaj‘o, kie ne ekzistas flan
k o j ;  ĝi estas kvazaŭ grandioza pentraj^, kie ĉiu parto kunhelpas 
al la ĝenerala aspekto; ĝi estas kvazaŭ muzika sinfonio, kie ĉiu 
aparta agordo miksiĝas kun la ceteraj en rava sinsekvo, ĉu oni 
resumas muzikajojn, ĉu oni adaptas pentron, ĉu oni kopias kopion?

(-erte lerta kaj bonintenca estas S-ro Payson; sed al francaj 
kaj .franccaj literaturamantoj, lia .resumadapttradukesperantigo*
aperas, kiel atenco al beleco, kiei nepardonebla kripligo, ĉu do la 
angla literaturo ne estas sufice riĉa je tradukindaĵoj por kontentigi 
la laŭdindan laboremon de S-ro Payson? — G. S.
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Vortoj kaj Makuloj. Almanako. Eldono de Redakcio de jurnalo 
, Teatro kaj Arto'. Ĝita, Siberio. 84 paĝoj, 20X27 cm. Prezo 
ne montrita.

Tiu almanako estas plurmotive interesa. Unue pro ĝia deveno 
el fora oriento, el transbajkala regiono, el malproksima Orienta 
Siberia Respubliko. Due, ĉar ĝi pruve montras kiel, malgraŭ mal
facilaj ĉiuspecaj baroj, niaj samideanoj, en ĉiuj partoj de Testinta 
Rusa imperio, daŭrigas fervore kaj sukcese la laboron per Esperanto. 
Trie ĉar la Almanakon ornamas multaj bildoj laŭ moderna artskolo, 
kiuj liveras interesan dokumenton pri artevoluo.

Vere estas, ke diversaj mankoj dif- ktas la eldonajn: la papero 
estas malbonkvalita; Ia presejo malhavis la necesajn Esperantajn 
literojn anstataŭataj per .h* aŭ alimaniere; restis tro multe da pres
eraroj kaj da lingvaj nekorektaj^.

La titolo estas trilingva: rusa, angla kaj Esperanta; noto de 
I’eldonintoj diras: .Ni alprenis la decidon doni la tradukon de pli
multo de presata en la almanako literatura materialo en la lingvo 
Esperanto. La angla lingvo malgraŭ ĝia grava signifo en multaj 
najbaraj al Orient-siberia Respubliko landoj estas uzita de ni nur 
en ĉi tiu enkonduka parto kaj en kelkaj klarigoj al la desegnajoj.* 
Do la almanako estas ĉefe rusa, kun Esperanta traduko, krom por 
kolekto da nur ruslingvaj poezioj.

ĉu pro la fremdeco de I’ aŭtoroj, ĉu pro ilia moderneco, ĉar 
laŭ titoloj kaj desegnajoj estas inter ili kubistoj kaj futuristoj, ĉu 
pro ofta lingva malklareco, ĉu pro la malfacileco de I’ tradukado, 
estas en la prozaĵo, kiel en kelkaj bildoj, io stranga ne bone kom
prenebla laŭ senco kaj celo; plej mirige estas, ke la enhavo de 
kelkaj mallongaj poezioj estas multe pli klara ol tiu de prozaj 
poemoj aŭ de prozaj tekstoj.

Hazardo, estas dirite, kunigis riprezentantojn de tre diversaj 
skoloj; la generalan tendencon de I’ verko eble montras tiuj vortoj
de I’enkonduka artikolo: .Kiam la sensenca kripligita de I'jarcentoj 
plimulto ne lasas evolui la individuan kreantecon kaj homan ener
gion, riĉigantajn la tutmondon kaj atencantajn nenies rajtojn, — 
tiam la vivo estas kripligita en plej ofenda maniero*. Oni do 
ribelas kontraŭ tiu premado.

Simbolaj estas la skizo: «Vortoj kaj Makuloj*, kiu liveris la 
titolon de I’ tuto, la longa proza poemo: .La kastelo de mia animo*, 
ilustrata de originalaj strange impresigaj bildoj, kaj la poemo: .La 
nova Babelo*. .Du veroj* estas kortuŝa rakonto el la revolucia 
vivo de ĉebajkalaj vilaganoj.

Por niaj samcelanoj donas interesajn informojn la artikolo: .Pri 
la poresperanta laboro en Orienta Siberio*; ni tie legas, ke societoj 
ekzistas en ĉiuj grandaj urboj, ke la ĵurnaloj enpresas ofte artikolojn 
pri Esperanto, ke jam serioze priparolata estas ĝia enkonduko en 
la lernejojn. Bonaj kaj tute precize kompreneblaj estas la tekstoj: 
.Skoltismo malĝustigita kaj gusta* kaj .Pri Burjat-Mongola popola 
poezio*. Fine, arta aldono enhavas diversajn bildojn, i. a. portretojn 
de kunlaborantoj aŭ de registaranoj.

Jam dirite estas, ke la lignaj gravuloj, cetere ne ĉiuj sam
valoraj, estas atentindaj pro sia originaleco; ili estas bone desegnitaj, 
maltime ĉizitaj, montras veran majstrecon en tiu malfacila procedo 
kaj pli arte efikus, se la materiaj kondiĉoj de I’ presado estus pli 
perfektaj.

.Vortoj kaj Makuloj* estos Satata specimeno en Esperantaj 
bibliotekoj. — G. S.

Cours rationnel et complet d’ Esperanto. Preface de Henri 
Barbusse. (Plena kaj racia Lernolibro de Esperanto. Antaŭparolo 
de H. Barbusse) Eldonita de .Federation Esperantiste Revolu- 
tionnaire, Rue Morere 23 bis, Paris 14e. 208 paĝoj, 13X20 cm. 
Prezo: 5 fr. f. (afranke 5. 50).

Franclingvaj legantoj scias la historion de Gargantua: kiam 
lia edzino samtempe naskis filon kaj mortis, li ne sciis ĉu ĝoji pro 
la ido, ĉu funebri pro la vidviĝo, kaj li vice, kiel bovino ploris, 
kaj kiel bovido ridis. Ian similan duoblan senton ekhavos kelkaj 
trarigardante la novan lernolibron; ili ĝojos pro libro plena, detala,

science ordigita, zorge eldonita, ampleksanta gravan materialon, 
donanta klarigojn kaj pravigojn pri ĉiu regulo, pro lernolibro entute 
pli riĉa, pil perfekta ol ĉiuj antaŭaj, el kiu eĉ lertaj eltiras profiton; 
sed aliflanke multaj bedaŭros la tendencon senteblan ĉiupaĝe, de 
I’epigrafo ĝis la traduko de I' .Internacio*, aperantan en ekzemploj, 
en bildoj, en legaĵoj, tendencon nete kontraŭreligian, kaj socialistan 
aŭ komunistan. Amiko vidinte la libron ekkriis: .Cia apero mal
helpos Esperantan propagandon!* Li trois; Esperanto estas lingvo 
ĉiucele uzebla, kaj oni ne kulpigu ĝin pli ol presarton, per kiu an
kaŭ ĉiuj ideoj estas diskonigataj. La libro celas laboristajn rondojn.

Post bela antaŭparolo de Barbusse, konfesanta la gravecon de 
Esperanto kaj de I' movado, klarigo de I’ nenomataj aŭtoroj diras 
ĝian perfektecon kaj valoron. Mallonga resumo de franclingva gra
matiko antaŭiras la 17 ĉefajn lecionojn, ĉiu el UI, tre riĉa, konsistas 
el detalaj gramatikaj reguloj kaj klarigoj, el kelkaj afiksoj, vortlisto, 
vortekzercoj, Esperanta kaj franca tradukot Joj, bildo, teksto legota 
kaj pridemandota, kaj fine plua komentario pri apartaj punktoj, 
precipe pri ĉiu, kie franclingvanoj riskas erari aŭ tro laŭvorte tra
duki. Dua parto enhavas 12 pluajn ĉapitrojn, ĉiu kun diskutoj pri 
specialaj lingvaj malfaciloj, tradukoj de diversaj esprimoj, fakaj 
vortlistoj, nekonfuzendaj vortoj, apartaj tradukoj de sama vorto, 
legaĵoj diverstemaj. Fine estas du sufiĉe ampleksaj vortaroj, Esper
anta-franca kaj Franca-esperanta.

Riĉega estas do tiu lernolibro, lertege prilaborita; plej rimark
indaj estas la multaj instruivaj komparoj inter malsimilaj proprajoj 
de lingvoj franca kaj Esperanta. La ideo pri evoluo de I’ lingvo 
per arkaismoj kaj neologismoj estas vorte kaj fakte montrata; la 
prefiksoj .mis* kaj .retro*, la sufiksoj .end*, „oz*, .iz", .iv*, .lo* estas 
instruataj, dum noto nete diras, ke ili ne estas ankoraŭ oficialigitaj. 
Oni legas ekzemple, ke litero *ĥ*, sufiksoj .ĉj* kaj .nj*. .ujo* 
por landnomoj, iom post iom malaperos. Persone ml dubas ĉu 
definitiva forlaso de tiuj orientdevenaj kutimoj estas progreso. Same 
oni legas, ke adjektivo aŭ participo, antaŭ kiu oni povas diri .kiu 
estas* ne bezonas kaze akordigi; ekzemplo: .Mi ricevis leteron 
grava pro ĝia enhavo*. Mi pensas, ke .gravan' sole estas korekta, 
ĉar nur tiel estas allasebla alia vortordo kiel: Mi ricevis gravan pro 
ĝia enhavo leteron, aŭ kiel: Mi ricevis leteron pro ĝia enhavo gravan. 
Ankaŭ oni ie diras, ke radiko ne povas havi duoblan Uteron; du
oblaj konsonantoj, mi konsentas, ĉar ili ne estas aparte prononc
eblaj, sed vokaloj, kial? En .zoologio, kooperativa*, oni eldiras 
ambaŭ .o*; do tiaĵo ne estas pli malbona ol aliaj duvokaloj .io*, 
,oi*, .ua*, k. t. p. ĉiam ml miras, kiam oni nur tabeligas la verbajn 
formojn laŭ la modelo de I’ franca konjugacio, anstataŭ ankaŭ montri 
plenan laŭesperantan verbformaron, malobeante ian lingvan tro rican 
aŭ mankhavan sistemon.

Fine, kaj tio ne koncernas nur tiun libron, kial presi bildotabelon 
pri horoj en dlversaj landoj tute eraran aŭ almenaŭ antikvan? De 
multaj jaroj preskaŭ ĉiuj civilizitaj landoj rezignis la horon laŭsunan 
de sia ĉefurbo kaj akceptis la horojn de I’ t. n. daŭba sistemo; nune, 
de lando al alla Ia diferencoj estas unu aŭ pluraj tuthoroj; precipe 
en verko tiel internaciema, instruanta internacian lingvon, tiu inter
naciigo de I’ horoj ne devus esti ignorata sed prefere per teksto 
klarigata al lernantoj. Do en'tabelo de paĝo 167, kie 12 horlogo) 
montras horon de siaj landĉefurboj, kiam en Parizo estas tagmezo, 
ĉiuj 12 horloĝoj fuŝfunkciadaĉas; ili montrus la gustan horon de 
I’ urboj se, en aliaj landoj kaj en Francio, oni ankoraŭ reguligus 
la horloĝojn laŭ la suno, kaj nek tie, nek tie ĉi, tio estas nun vera.

Nu, por iom pli humori, bonvolu rigardi la bildon sur paĝo 98. 
Mi uzis ĝin kiel .teston* (inteligentprovo). Preskaŭ ĉiu senrezerve 
admiras ĝin. Nur poste vi rimarkigos, ke ia luno ĉiam turnas sian 
konveksan flankon kontraŭ Ia suno, kaj ke rigardanto ĉiam estas 
lokata inter suno kaj ĉielarko; do la bildo estas duoble malvera aŭ 
neebla. Des pli amuze estas poste legi sub ĝi: .Tiu ĉi bildo estas 
fotografaĵo de bela norvega pejzago sendita de Esperantista kama
rado, kiu logas en Kristanio.* (Kredeble la lando de I’ kristanoj I 
Preferinde estas . Kristian ia*.)

Konklude mi eble tro detale diris pri kelkaj diskuteblaj aŭ
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sensignifaj manketoj kaj ne sufiĉe skribis pri la abundeco de bonagoj. 
Tial ĉiu franclingva samideano, eĉ ne komunistema, konvinkiĝu 
mem pri la valoro de I’ libro trastudante ĝin. Li ne domaĝos sian 
aĉeton kaj sian laboron. •— G. S.

Tra la mondo. Internacia legolibro, kolektita kaj prilaborita de 
Paul Bennemann. U parto: Por komencantoj kun multaj bildoj 
kaj muziknotoj. Eldonejo: Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig. 
96 paĝoj, 15X22 cm. Prezo: IO M. g.

Bonaj legolibroj jam ne mankis, sed eble kelkaj antaŭmilitaj 
eldonajoj elĉerpiĝis. Tiu nova specimeno lokiĝos inter la preferataj. 
Ĝi estos por lernantoj kaj por instruantoj utila komplemento al 
lernolibro, kiu ne povas enhavi sutiĉan legotekstaron. Verkita por 
junuloj, ĝi tamen konsistas el prozajoj sufiĉe diversaj kaj tiel bone 
elektitaj, ke neamantoj ankaŭ plezure kaj profite tralegos tiun inter
esan krestomation. Ĝi estos, laŭ anonco de I’aŭtoro, sekvata de 
dua parto kun pli malfacilaj literaturaj elektitaj^.

Unua capitro, tre atentinda, donas grandan kolekton da pro
verboj kaj aforismoj ĉerpitaj el multaj lingvoj kaj verkistoj. Estas 
tre Interese trascrĉl, kiel sama ideo estas malsame vortigita de di
versaj gentanoj. Poste sekvas .interesaĵoj el la vivo kaj sciencoj*, 
kolekto da diverstemaj novaj aŭ kuriozaj faktoj. La ĉapitro .fabloj, 
fabeloj kaj rakontoj*, estas la plej ampleksa kaj donas aron da 
tradukoj el diverslandaj prozistoj sed ĉefe el germanaj. Germana 
literaturo estas ja plej riĉa je tiaj fantaziaj^ kun kasita moral
instruo. Poste kelkaj paĝoj kun ŝercajoj elvekos bonhumoran ridon 
de I' legantoj kaj fine diversspecaj ludoj, problemoj, amuzadoj kaj 
muzikaloj celas agrabligi la liberajn horojn.

ĉar plie la libro estas ornamita per belaj artaj bildoj, oni devas 
konfesi, ke la kolektinto kaj la eldonisto ĉiel klopodis por liveri 
vere modelan legolibron. Ankaŭ tia ĝi estas laŭ presa kaj lingva 
korekteco kaj plejeble perfekta oni rajte povas ĝin diri. Estu la 
verkinto kaj la firmo rekompencataj per vasta .tralamonda* aĉeto 
kaj uzo de sia .Tra la mondo*. — G.S.

Dictionnaire complet Esperanto-Fran^ais (Plena vortaro Esper- 
anta-Franca), E. Grosjean-Maupin. Esperantista Centra Librejo, 
51, Rue de Clichy, Paris 9«. 19 +  242 paĝoj, IO X  15 cm. Prezo: 
bindita 6 Fr. f.

Jen dua korektita eldono de bonega vortaro. Oni eble memoras, 
ke la unua estis sufiĉe akre kritikita en kelkaj gazetoj, pro tio, ke 
la aŭtoro, kiu deziris per sia vortaro ebligi legon de ĉiu teksto 
Esperanta, estis enlistiginta multon da maloftegaj, troteknikaj aŭ 
nerekomendindaj vortoj, ŝajnas, ke la kritikintoj miskomprenis la 
celon; ili tamen ankaŭ iel estis pravaj kaj pruvo estas, ke la nova 
eldono forigis grandan nombron de tiuj nebezonaj, trospecialaj aŭ 
malbonaj radikoj. Same, la 13-paĝa suplemento de I’ unua, kun 
kolekto da ankoraŭ malpli fidindaj esprimoj, malaperis en la dua 
eldono. Kompense al tiu senbalastigo estas aldonita, post multaj 
vortoj, novaj kunmetajoj kun ilia franca traduko, bona pliriĉigo.

En sia nova antaŭparoio, la aŭtoro diras, ke lia vortaro entenas 
ĉiujn oficialajn radikojn kaj multajn aliajn. Tamen, krom kelkaj 
citataj en la averto, mankas, oni ne scias kial, deko da vortoj de 
I' 2« oficiala aldono. Por ne oficialaj, speciala listo diras, en kluj 
cefaj vortaroj ili jam estis akceptitaj. Persone mi ĉiam bedaŭras, 
kiam en tia verko la oficialigitaj radikoj ne estas apartigitaj de la 
aliaj per ia tuj videbla signo, steleto, kromlitero, aŭ pli dikaj literoj.

Bele eldonitaj, klare presitaj, praktikaj laŭ formato, riĉenhavaj, 
la vortaroj de S-ro Grosjean-Maupin estas, por Esperantistoj franc
lingvaj, libroj nepre necesaj. — G. S.

Postrikolto. Suplemento al .El Parnaso de Popoloj* de Antoni 
Graborvski. Eldonajn de .Hispana Esperantisto*, J. Mangada 
Kosenton. Jaca (Prov. Huesca), Hispanujo. 24 paĝoj, 10ViX15cm. 
Prezo: enlande I, eksterlande 2 respondkuponoj.

Tiu nova numero de la aldonoj al la Hispana gazeto komplet
igas per 22 novaj poezioj tradukataj el diversaj lingvoj la admir
indan kolekton de I* .Parnaso*. La malampleksa dua serio havas

samajn kvalitojn kiel la ĉeflibro; la poezioj estas tiel belaj, tiel 
lertege alfaritaj al la originalo, tiel poezie reverkataj. Ilin legante, 
oni ree ame kaj danke memoras la unuan kun la majstro parolinton 
en nia lingvo kaj ĝian unuan veran poeton.

Ni estus preferintaj, por tia postrikolto, preson, paperon kaj 
formaton laŭ la Parnasa eldono, kun ebleco de kunbindigo. — G. S.
Unua kajero. Nova Tempo Libretaro. Aŭstria kolekto de legindaj 

rakontetoj, fabloj, k. t. p. Eldonejo .Nova Tempo* Mollardgasse 55, 
Wien VI, Aŭstrio. 32 paĝoj, 12X19 cm. Prezo: 30 k. a.; 3 M. g.;
0.30 Fr. sv.

Subtitolo ne mensogas dirante la kolekton leginda. Ĝi tia estas 
pro la intereso de I’ prozaĵetoj originalaj kaj spritaj, pro la stilo 
simpla, komprenebla kaj samtempe vigla, eleganta. Estas tradukaj^ 
el diversaj aŭtoroj kaj unu Esperantema kaj Esperant-tema originalajo: 
.Unu posttagmezo en Paradizo*.

Legante tiun bonegan libreton, mi nur notis, kiel nekonsilindajn 
vortojn: .ekzekuciisto* (ekzekutisto, laŭ Fundamento), .opulenta* 
(riĉa), .repliki* (rediri), kaj sur paĝo 26 du tute erarajn .sia*. — G. S.
F abellibro. Skribis Puella Classica, verkistino slovaka. Esperantigis 

Rudolf Rajd. Slovaka Volksbŭcherverlag, Kopaĉska ui, 25, Bra
tislava. 16 paĝoj, 12X19 cm. Prezo ne montrata.

Antaŭ dudek jaroj Esperantaj^, eĉ materie mankhavaj, trovis 
indulgon, ĉar nemultaj presejoj havis Ia necesan lireraron. Hodiaŭ, 
post tiom da bonegaj eldonajoj, la legantaro ne plu tiel bonanime 
kontentiĝas. Kial do tiel aperigi Fabellibron ? Preseraroj malbeligas. 
La traduko de tiu deko da prozaj fabeloj estas ne malbona; la 
fabeloj mem estas nek sufiĉe simplaj por amuzi infanojn, nek sufiĉe 
originalaj aŭ filozofaj por mirigi plenaĝulojn. Eble naivaj, revemaj 
junulinoj ŝatos ilin? — G. S.

Pomocny Jazyk Mezinarodni Esperanto. (Helpa lingvo inter
nacia Esperanto), Gramatiko, Krestomatieto kaj vortaro Esperanto- 
ĉeĥa. Julie Ŝupichova. Eldonisto: Sole & ŝimaĉek, Praha. 116 
paĝoj, li X  18 cm. Prezo: 3,60 k. ĉ.

ĉar tiu lernolibro por ĉeĥoj, uzebla por mem- aŭ por kurs- 
instruo estas duafoje eldonata, ĝi certe estas ŝatata. Ankaŭ la nomo 
de I’ aŭtorino garantias pri boneco de Ŝia verko. Ĝi enhavas unue 
detalan ĉeĥlingvan gramatikon, kun ĉiuj necesaj klarigoj kaj multaj 
ekzemploj, due, kelkajn legaĵojn, kaj fine vortaron Esperantan-ĉefian. 
Kompreneble, krom tiu libreto, diligenta lernanto bezonos perfektiĝi 
per tradukekzercoj, kiujn la jena presaĵo ne entenas. — G. S.
Gvidlibro tra Trentino. D-ro Cezare Battisti. Praktika gvidlibro 

eldonita de Federacio por Fremdulaj aferoj en Trentino. Tradukis 
D-ro A. Mondini. Mendebla ĉe Giovanni Marchetti, Via S. Maria 
Maddalena, 16.11, Trento, Italujo. 277 paĝoj, l i ' /» X  15'/* cm. 
Prezo: afranke 5 L. aŭ 3 Fr. sv.

Tiu ampleksa gvidlibro estis eldonita okaze de la Vla Nacia 
Kongreso de Italaj Esperantistoj en Trento, aŭgusto 1921. Ĝi estos 
utila al vizitontoj de vidinda regiono per multaj detalaj informoj. 
Granda nombro da bildoj plibeligas la libron. Pri la teksto mem, 
ĝi estas ĉefe detala listo de ĉiuj lokoj, hoteloj, valoj, vojoj, his
toriaj, artaj kaj naturaj belaĵoj de Trentino, kun multege da propraj 
nomoj. Iom seka priskribo, kvazaŭ nur katalogo, kredeble utila por 
turistoj, sed neniel literatura. Ankaŭ bona geografia karto, eĉ Ital
lingva, ĉiam devus akompani tian fakan libron. — G. S.
La principo de la Movado por ĉasta vivo, plikarigita el ideala

kaj praktika vidpunkto. Havebla ĉe D. Loskes, van Loostraat 68,
Hago. Nederlando. 30paĝoj, 13x20cm. Prezo: 0,25fi., afrankite: 
0,30, rekomendite: 0,45 fi.

Movado por ĉasta vivo fondiĝis en Nederlando en 1919; ĝi 
diskonigas per tiu broŝuro sian celon kaj idearon. Post konciza 
principaro sekvas detala klarigo pri Ĉiu ĝia parto kaj pri la rimedoj 
uzotaj en tiu moraliga entrepreno. La propagando por pureco anima, 
por instruo de normala seksa vivo, kontraŭ prostitucio, novmaltusia
nismo, pornografio kaj ĉiaj malĉastaĵoj estas pli necesa ol antaŭe,
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kaj ciu honestulo apogos ĝin, eĉ se li ne konsentas pri kelkaj rezonoj. 
Trovu do tiu broŝuro, cetere bone verkita kaj klare komprenebla, 
multnombran legantaron kaj adeptaron por laŭdinda homama 
laboro. — G. S.

Eŭropo unuigita. No I. Skizo de praktika programo pacifista 
V. Zielinski. Teksto Esperanta-Franca. Eldonanto: V. Zielinski, 
Panteteimon Han, Galata, Konstantinopolo. 32 paĝoj, 13'/,X22 cm. 
Prezo: 25 potrs, 2 Fr. f.

Konsiderante la generalan deziron al paco, la plifortigon de 
ĉiuj internaciaj movadoj, i. a. de Esperanto, la aŭtoro opinias, ke 
Eŭropa paco santempe estos tutmonda. Tial en Eŭropo oni unue 
fiksu la landlimojn laŭ la nacieco, oni organizu kaj unuigu internacie 
la intelektulojn ĝis nun tro disaj, oni varbu la kamparanojn kaj la 
virinaron al la pacifismo, oni eduku samcele la gejunularon, kaj 
oni fine estigu Eŭropan Regantaron, ĉar la Ligo de Nacioj estas 
ne vivpova. Tuja nepra laboro estas disvastigi pacifismon en Bal
kanaj landoj, tial sekvas, kiel aldono, projekto de Regularo de Prok
simorienta Paca Asocio. Celo laŭdinda, ideoj parte pravaj, parte dis
kuteblaj, teksto tre komprenebla malgraŭ kelkaj lingvaj kaj presaj 
eraroj, tiel en la teksto Esperanta, kiel en la apudpaĝa franca 
traduko. — G. S.
Mizero kaj suferego de la Nurnbergaj infanoj. 24 paĝoj, 

17X23 cm, kaj tri aldonitaj bildoj.
Malĝojige estas tralegi tiun broŝuron .prilaborita en la statistika 

oficejo laŭ mandato de la Urbkonsilantaro*; timigajn efikojn post
lasis la milito, kaj pli teruraj kiam ili malsanigas kaj mortigas 
senkulpajn infanojn. Tabeloj cifere pruvas, kiom mankas kvante 
kaj kvalite la nutrajo, kiom mizera la logejo; la tri fotografaĵoj pre
zentas kompatindajn logantojn en ilia malriĉega meblaro, malsaniga 
ĉambro. .Savu la infanojn* estas la devizo de tiu petskribaĵo.

En tiu science traktita temo restis kelkaj preseraroj kaj kelkaj 
iom strangaj vortoj aŭ esprimoj: ekzemple: .visavise*, .teko* (lito- 
teko, kial ne tegilo?), .disproporcio* (malproporcio); la lango nur 
peze .solvigas41 por priskribi . . .; la prezoj de .solida* detal- 
vendo* . . . ;  k. t. p. — G. S.
Esperanto Katalogo N° I, eldonita de Pola Esperanto-Servo. 

Kordeckiego la, Bydgoszcz, Polio. 8 paga, 12X17 cm, prezaro 
de Esperantaj libroj, propagandiloj, ĵurnaloj, precipe polaj el
donajoj, aĉeteblaj ĉe la eldona oficejo.

Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo. Ame Novŭk. Tradukis 
Vine. Krouiil. Eldonis Barviĉ & Novotny, Brno, 58 paĝoj, 
15'/*X23 cm. Prezo: ne montrita.

La XIII* Kongreso en Praha naskigis multajn tradukojn el ĉeĥa 
lingvo; unu el la plej laŭdindaj laŭ celo deziras resume priskribi 
la tutan disvolvizon de lceĥa literaturo, klarigi la devenon de 
I’ lingvo, citi la verkan gravecon de I' ĉefaj prozistoj kaj poetoj, 
montri la sinsekvon de I’ diversaj skoloj.

Kolekto de tiaj skizoj pri ĉiuj mondaj literaturoj estus bonega 
laborilo por beletristikaj studentoj kaj utila informaro por ekkoni 
fremdajn verkarojn.

La studo de Novak estas tre teknike verkita; lia traduko certe 
ne estis facila laboro; kvankam stile korekta, ĝi estas iom penige 
legata pro la longeco, komplikeco kaj pezeco de I’ frazoj kaj pro 
tro granda nombro de sciencaj vortoj kaj de neologismoj. Jen ek
zemple kelkaj inter la plej riproĉeblaj el la lasta speco: .Dispozicio, 
epigono, egzegezo, elektiklsmo, evokacio, ikonoklasmo, iluminatoro, 
invekto, intriko (eble intrigo), panegiristo, polihistoro, postilo, ek
zotika, gnoma (pri popolaj proverboj aŭ sentencoj), slavjanofila, 
manifesti sin, k. t. p., k. t. p.* Kial uzi formojn: .Parisa (Pariza) 
Constancia (Konstanza; kiam .persono* senhezite signifas viron, 
kial uzi pronomon .ĝi* ? Eraraj laŭ ĝisnuna kutimo estas .sen* 
antaŭ verbo, .deveni* en senco de farigi, .dronigi*, ĉar droni sufiĉas.

Malgraŭ kelkaj neplaĉaj punktoj, restas ke tiu sufiĉe detala 
historio de I’ ĉeĥa literaturo trafas sian celon, ĉar ĝi taŭge diskonigas 
ties ĉefajn verkistojn. — G. S.

Nla diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigos.

ĉe la granda eldonisto Hiri und Sohn, Leipzig, nun aperis la 
jam anoncita de ni libro de W. Lippmann: Dr. Zamenhofs sprach
liche Gutachten (Lingvaj Respondoj) kaj «Tra la mondo*, internacia 
legolibro de Paul Bennemann, I a parto. Nia kolego Eugen Wuester 
tradukis: .La kantistino* de Vilhelmo Hauff (E. EHersiek, Berlin 
S 59). Nova Esperanto-Biblioteko N» 8. La verkoj de la talenta aŭtoro, 
tro frue (28-jara) mortinta en 1827 meritas esti eternigitaj per Es
peranto.

La tri cititaj libroj sen kontrolo de E. L. A. eliris en la mondon, 
iliaj aŭtoroj sin sentis sufiĉe .selofirmaj* sur la esperanta .pegazo*. 
NI tion sincere aprobas; E. L. A. deziras farigi tute superflua! Kiam 
tia stato estos atingita, ni havos nur nepre perfektajn esperantistojn.

Ni havas la plezuron citi ankoraŭ kvaran verkon, ĝi estas la 
malgranda libro de J. ŝapiro (Joŝo): .Babiladoj de Bonhumora Za- 
menhcfano*. Rek. de E. L. A. ĉiu vorto en la libreto estas amuza, 
la ŝercoj estas tre spritaj, krom tio ili estas esperantaĵoj, ĉiam trafaj, 
sed neniam ofendaj. Burleskaj bildetoj plialtigas la amuzon, kun 
ĉiama rideto oni legos la .Baliladojn* (Bialystok, Polujo, Lipota 33). 
El rusa lingvo J. ŝapiro tradukis: .La diablo bonfaranta* de J. Fzugov.

Prave niaj samideanoj opinias, ke libroj por infanaro kaj junularo 
estas necesaj.

S-ino A. Mexin aperigos libron: .Unuaj paŝoj*, la enhavo estos 
kunmetita el verkoj de la plej famaj aŭtoroj, kiel Fratoj Grimm, 
Hebbel, Hugo, Rousseau, Turgenjev, Tolstoj k. a. La libron eldonos 
la firmo .Edip*, dank’ al la klopodoj de S-ino Mexin.

Tre fervora samideano, S-ro H. Janverk en Vazalemo (Est.) ĉefe 
klopodas por la infanoj. Ili ja ekzistas, ili aŭdas paroli pri Espe
ranto, mankas nur gajigaj, amuzaj libroj por ili. La .Bildo-tabuloj* 
(Hiri u. Sohn) estas tre bonaj, ankaŭ .Struvelpetro* estas tre taŭga, 
sed ili ne sufiĉas por la malgranduloj.

Por la Iom pli matura junularo ni posedas bonegajn librojn, 
ekz.: .Robinson*; .La serĉado por la ora ŝaflano"; .Aventuroj de 
Alido en mirlando*; .Guliver en Liliputlando*; .La virineto de 
maro*; .Elektitaj fabloj* de I-a Fontaine; .Rakontoj pri feinoj*; 
.Sinjoro Vento kaj sinjorino Pluvo*; .Sub la nego*; .Paŭlo kaj 
Virginio*; .Elektitaj fabeloj* de Grimm;* .Princo Vane*; .Vintraj 
fabeloj" de Heinrich Seidel k. t. p.

Ĝis nun ĉefe la plenkreskuloj kun granda gojo legis ĉi tiujn 
bonajn librojn, espereble la tutmonda junularo ilin konos kaj ŝatos.

El Saratov, Ruslando, venis bona sciigo! La biblioteko de 
Georg Davidov ne perdigis, ĝi estas nun regna posedajo, je la 
dispono de nia samideano V. Polakov, Saratov, UI. Respubliki 40, 
Esp. Biblioteko. S-ro Polakov havas la intencon, energie labori pri 
la bibliografia fako laŭ metoda maniero.

Nia nova kolego Adolf Halbedel intencas verki libron pri la 
esperantista literaturo. Feliĉe ni povas diri, ke tio estas granda 
entrepreno, nia literaturo ja ne estas rivereto, se rivero, ĉiam kres
kanta per sennombraj alfluoj. Ni denove mencias la alvokon de nia 
dumviva membro Gustav Ziegler, klu proponas energian helpon al 
la libra fako de nia movado. Neniu pli bone povas taksi la valoron 
de nia librotrezoro ol la Esperantista Literatura Asocio.

Aligis: S-ro Adolf Halbedel, jur., Graz, Aŭstrio, Schulgasse 24; 
S-ro Adalbert Smit, Law v. Pabststr. 107, Arnhem, Holando.

Marie Hankel. Dresden, Nicolaistr 18.

Esperanto kaj Enmigrado. — Jus aperis Esperanta folio kun 
ĉiuj informoj necesaj al la personoj dezirantaj elmigri al Usono. 
Havebla kontraŭ unu respondkupono de la Lutera Enmigranta 
Societo. Pastro O. H. Restin, 208-E. 61 st. Street, New York.
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OFICIALA INFORMILO

Celoj Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto. — Pli
faciligi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj. ten diferenco 
pri raso, nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei internaciajn s  ervo in uzeblaj de Ĉiu i 
homoj', kies intelektaj aŭ materiaj interesoj celas trans la limoj de ilia genta aŭ 
Ungva teritorio. —■ Kreskigi Inter siaj membroj fortikan senton de solidareco 
kaI disvolvigi Ce lli la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. — UEA 
kunigas ta samideanojn, kiuj per la forto de sia nombro kaj la utiligo de la 
Zamenhofa lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taugas kaj 
progresas.

Servoj! ĉiu membro rajtas peti informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 
de la Asocio, stnpage ricevi la Oficialan Jarlibron.

Kotizoj s Oficialaj prezoj en svisaj frankoj. Membro (M): 5 Fr.
Memhro-Abonanto (MA) ricevanta la gazeton: 12.50 Fr. — Membro-Subte- 

nanto (MS) ricevanta la gazeton: 25 Fr. — M e mbro-Dumviva ricevanta la gazeton 
kaj Nuj oficialaj dokumentoj: 300 Fr. (Partopagoj trijaraj po 100 Fr., sed neniuj 
naciaj favorpreze]) Naciaj prezoj por M, MA. kaj MS: Aŭstrio: Kr 200, 600, HOO; 
Baltaj italoj: O Mk 2S, 65, ISO; Belgio: Fr, JO, 25, 50: Britio: ŝ .  5, 126, *5; Bul* 
Oario: L. 35, 80. ISO: ĉeĥoslovakio: Kr. 25, 65, 140; Oanio: Kr. 5, 12.50, 25; Finn
lando: Mk. 22, 60. 120; Francio: Fr. IO, 25, 50; Oermanio: M k. 25. 65. 150; His- 
panio: Pes. 6, 15, 30; Hungario: Kr. 140. 380, SOO; Jugoslavio: Kr. 60, 150. 340; 
Italio: L. li, 3S, 70; Nederlando: O. 280. 7, 14. Norvegio: Kr. 6, 15, 30; Polio: 
Mk. 500, 1500. 400o; Rumanio: L  30, 75, 160; Svedio: Kr. 4, IO, 20; Usono: D. /, 
2.50, 5.

La Helpmembro} (HM) kategorio provizore kreita favore nur de jenaj landoj 
kun tre malbona kurzo. Adstrlo: Kr. 125; Hungario: Kr. 90; Pollo: Mk. 300. Ili 
Huas (iujn rajtojn escepte la ricevo de la jarlibro, gazeto kaj enskribo en la inter
rilata adresaro.

La tentreprenoj de URA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la ofi
cialan aU nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 
40 vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de informpetado.

Centra Olicejo: 12, Boulevard du TMĜtn, Oentve (Svislandot. — Bank
konto: Societe de Sangue Suisse, Oen&ve. — Poŝtĉeko: I 2310.

Administra jaro 1922. — Ni sendis al ĉiuj Delegitoj la Ofi- 
cialan Bultenon, kiu informas ilin pri la farotaj laboroj. Delegitoj, 
kiuj ne ricevis ĝin, bonvolu ĝin peti de ni. Al la Bulteno estas 
aldonitaj membrolistoj kaj aliĝiloj konforme al la nombro de la 
lokaj membroj notita krajone sur la koverto.

La membroj bonvolu atenti, ke:

lli rajtas enskribi sin en Ia interrilata adresaro de la nova jar
libro, kondice ke ili pagas la kotizon ĝis 31 januaro 1922 kaj sendas 
ĝis tiu dato al la C. O. la specialan formulon, kiun donos al ili la 
Delegito. Tempolimo por ekstereŭropanoj: fino de februaro. — 
Kiu partoprenas je tiu senpaga servo, devigas sin respondi almenaŭ 
unu fojon al ĉiu demando. Ricevinte plendojn pri malakurateco de 
la korespondantoj, la (jen. Sekretario publikigos estonte la nomojn 
de la membroj, kiuj ne plenumis sian promeson.

Dum tiu vintro okazos la generala elekto de ĉiuj Delegitoj kaj 
Vicdelegitoj. Delegitoj en lokoj kun malpli ol IO membroj estos 
elektataj de ia Ĝen. Sekretario. En lokoj kun minimume IO membroj 
la Delegito okazigos specialan elektkunvenon. Entute UEA postulas 
malmulte de siaj anoj, ni esperas do, ke tiun maloftan fojon ĉiu 
membro, klu povos, partoprenos la kunvenon. La elekto de la De
legitoj estas tre grava, ĉar dum la venontaj tri jaroj estos sub
metataj al ili problemoj, kiuj forte influos la sorton de nia Asocio.

Kotizoj. — La oficialaj prezoj laŭ svisaj frankoj restas sen
sangaj. Ne rekomendigis okazigi voĉdonadon por ilin Sangi kon
forme al la statuto, ankaŭ ne estus prudente riski la perdon de 
membroj el landoj, kies monvaloro proksimume egalas la svisan. 
La granda deficito de UEA, pri kiu ni raportis dum la Kongreso 
en Praha, estas ĉefe kaŭzata de la nesufiĉaj pagoj el la multaj 
landoj kun malbona kurzo. Por haltigi la minacantan foruzon de nia 
tuta kapitalo, la Komisiono de UEA vidis sin devigata iom alprok

simigi la naciajn favorprezojn al la realeco. .Favoraj* por la mal- 
riĉaj landoj iii tamen restis; anstataŭ je la 5 Fr., je kiuj UEA rajtas, 
ĝi kontentigas sin por vico de 9 landoj je 1.98 ĝis 0.50 Fr., kaj 
favorigas la Membro-Abonantojn el tiuj landoj je prezoj inter 5.40 
ĝ*s 1.50 Fr. laŭ nuna kurzo, ĉar ne estas eble liveri la gazeton 
kvazaŭ senpage, la minimumo por Membro-Abonantoj estas pro
porcie iom pli alta ol tiu por la Membroj. Nia penado, atenti ĉiujn 
cirkonstancojn, vidigas ankaŭ el la provizora arango de membro- 
klaso sen jarlibro, por ke la Aŭstrianoj, Hungaroj kaj Poloj povu 
resti en nia anaro kontraŭ malalta elspezo. Por ke ne suferu la 
eldoncifero de la jarlibro, ni ne povas akcepti Helpmembrojn el 
aliaj landoj. La novaj prezoj troviĝas je la komenco de la oficiala 
parto. Montrinte maksimuman cedemon, ni deklaras ilin provizoraj 
en tiu senco, ke okaze de plia falo de la kurzoj aŭ de eksteror
dinaraj cirkonstancoj ni plialtigos ilin tuj per konatigo en la gazeto.

Ni tre petas la membrojn pripensi la seriozecon de la situacio 
kaj plurfoje heziti antaŭ ol ili rifuzos la repagon. La neceseco de 
UEA por la movado estas fakto konstatita eĉ de neesperantistoj; 
ĝia bezono je rimedoj klarigas el la cirkonstancoj, do la situado 
kun siaj eblaj sekvoj estas klara, ĉiuj membroj restu fidelaj dum 
la krizaj jaroj, kaj, alkondukante novajn interesulojn, helpu pro
gresigi nian karan aferon.

Abonoj kaj anoncoj. — La jara abono al .Esperanto* kostas 
por ne-membroj, grupoj, k. t. p. IO. — Fr. Svisaj kaj povas esti 
komencata ĉiun monaton.

Reklama anonco kostas 2.— Fr., po I cm da alteco kun ku
timaj literoj. Naciaj favorprezoj por abonoj kaj reklamoj:

Aŭstrio: Kr. 1000, 200; Baltaj ŝtatoj: G. Mk. 65, 25; Belgio: 
Fr. 20, 4; Britio: ŝ IO, 2; Bulgario: L 80, 25; ĉeĥoslovakio: 
Kr. 65, 25; Danio: Kr. IO, 2; Finnlando: Mk. 60, IO; Francio: 
Fr. 20, 4; Germanio: Mk. 65, 25; Hispanio: P. 12, 2.50 ̂ Hun
gario: Kr. 380, 100; Jugoslavio: Kr. 150, 20; Ilalio: L. 35, 6; Neder
lando: G. 6, 1.20; Norvegio: Kr. 12, 2.50; Polio: Mk. 1500, 400; 
Rumanio: Kr. 75, 16; Svedio: Kr. 8, 1.60; Svisio: Fr. IO, 2; 
Usono: D. 2, 0. 40.

La prezoj de la anoncetoj por .Korespondado* kaj .Petoj kaj 
Proponoj* troviĝas sub la koncerna titolo. Neniu rabato por plur
foja aperado.

Anoncoj kaj reklamoj estas presataj laŭ la disponebla loko, ni 
do ne povas garantii la aperon en certa numero.

Pagoj. — La kotizojn oni pagu al la Delegito, kaj nur, se ne 
estas, oni sendu ilin al la C. O. Mendojn kaj pagojn por la gazeto 
oni sendu senpere. Plej simple por la pli multaj landoj montrigis 
la sendo de bankbiletoj aŭ de ĉeko en rekomendita letero. Bon
volu prefere uzi ĉi tiun sistemon. Poŝtmandatojn oni sendu nur el 
Statoj kun alta monkurzo, kiel Danio, Britio, Nederlando, Norvegio, 
Svedio, Kanado, Usono kaj Japanio. La ĝisnunan sistemon de pag
ado al perantoj oni sole daŭrigj el Hungario, Jugoslavio kaj Ru
manio. Adresoj: Hungario: S-ro P. Balkanji, Hajos-u. 15/11, Buda
pest VII. Jugoslavio: S-ro I. Krepelka, Bourne & C°, Maruliceva 
ui. 5/II, Zagreb. Rumanio: S-ro A. Cseh, Calea Victoriei 129, Ciuj.

Jarlibro 1922. — Por ke la Jarlibro povu esti eldonata gus
tatempe, ni tre petas sendi al ni ĉiujn informojn por la interrilata 
adresaro, nomojn de Entreprenoj, anoncojn, korektojn kaj aliajn 
sciigojn ĝis 31 januaro. (Ekstereŭropanoj ĝis fino de februaro).

Statistiko de la poŝtaĵoj. — Movado de la poŝtaĵoj dum 
oktobro 1921: Ricevitaj: 820 — Forsenditaj: 689. — Tuta sumo: 
1059. (Antaŭa monato: 1140).

Delegitoj. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:
Annecy (Francio, Haute-Savoie). — D.: S-ro Ch. Dannemuller, 14. r. Royale. 
Belleville (L sono. J**rsey). — D.: S-ro F. Breth, clo L. Sonnebom Sona, Hancox Ave. 
Bergen-op-Zoom (Nederlando, Noord Brabant). — D.: S-ro J. V. Holleman, fer

vojisto, VVilliamstraat 8.
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Bottrop (Germanio, Westfallo). -  D.: S-ro A. Strauch. Mŭhlenstr 13.
Burgus (Bulgario). -  D.: S-ro D. K. Ĉervenakov. komercisto 
Cicero (Usono, minois). -  D.: S-ro J. H. Pearson. 2711 S. 6l'st Ave 
Delphos (Usono, Ohio). — D.: S-ro J. E. Fasi. librotenisto 5th St.
H onef (Germanio, Rhein). — D.: S-ro Emil Rick, Friedrichstr 5
M o t t o *  (Lettan do). — D.: S-ro H. G. Behning. Jekabmiests, Maza Lauku eela I  
JamboI (Bulgario). — D.: S-ro Penko Petrov, asekuristo.
Jaslo (Polio). — D.: S-ro Salo Kornfeld.
Kartuzy (Polio, Pomeranio). -  D.: S-ro F. Sielke, ni. Gdanska 23.
Kioto (Japanio). -  D : S-ro Hideo Yagi, Medicina Fakultato, Imperia Universitato. 
L e e s v d l e no. Louisiana) -  D : S-ro G. P. Ferree, Llano Cooperative Colonv. 
Ludosul de ^ «  (Ruman.o,Transvivan.). -  D .: S-ro Endre AUesz. bankbivaltalnak. 
Mdcon (Francio, SaĜne-et-Loire). — D.: S ro A. Martin, 43*>u r. de Plac*. -  VD • 

S-ro P. Beau, 86, r. de Lyon.

Makassar (Insulo Celebes, Oceanio). -  D.: S-ro R. W. F. Kvftenbelt, pastro 
M ezĉcsat (Hungario). — D.: S-ro D-ro Lajos Gy6ry Nagy, iigyved.
Miedzyrzec (Polio) — D.: S-ro Herman Brukarz, librotenisto, Staromieiska 40. 
Moskva (Rusio). — D : S-ro St. Szabuniewicz, Poŝtkesto 663.
Offenbadi a. M. (Germanio). -  D.: S-ro P-ro D-ro Bflttner. Beumenstr 13.
Pecs (Hungario). — D.: S-ro D-ro I. Ralla, jurisio, Siklosi 21.
P in ta l (Portugalio). — D.: S-ro M Pereira da Costa, leŭtenanto.
Pote (Francio, Somme) -  D.: S-ro Louis Bouvier, farmaciisto.
Poreba (Polio). -  D.: S-ro P. Kosko, „Tow Akz. Porebav 
Reims (Francio, Marne). — D.: S-ro R. Peltler, 4. r. de Trianon.
Soissons {Francio, Aisne). — D.: S-ro Louis Thomas, ingeniero, Foyer Civil.
Starkoc (Ĉehosiovakio, Bohemio). -  D.: S-ro J. Prokop, Nadraj
Sydney (Aŭstralio, N. S. W.). -  D.: S-ro A. A. Laird, Daking House, Rawson Rad.

— VD.: F-ino Leslie Pfahl, .Edna* Clissold Parade, Campsi.
Torrensville (S. Aŭstralio) -  D.: S-ro W. L. Waterman, 26, Henley Street. 
Vazalemo (Estonio). — D.: S-ro Helmutb Janverk, komercisto.
Veszprem (Hungario). — D.: S-ro Akos Bucsy, Var 24. — VD.: F-ino I. Fehren- 

theil, Jeruzsalem u. 6.
U7lodawa (Polio). — D.: S-ro A. Czermak, inspektor skarbu.
Zolkiew  (Polio, Galicio). — D.: S-ro Emanuel Hay, asekuristo.

ŝanĝoj.
Czestochov/a (Pollo, Piotrkow). — D.: S-ro E.J. Grygosinski, ui. Dabrowskl 5a. — 

VD.: S-ro St. Szumacher, ui. Dabrowskl 5a 
Freiburg i. Br. (Germanio). — VD.: S-ro D-ro B-no E. D. von Elckstedt, Maxi- 

milianstr. 12.
O enive  (Svisio). — D.: S-ro P. Bouvier, 14, Bd des Tranche. — VD.: F-ino 

A. Diekmann, 66, rue de Lyon.
O sborne  (Aŭstralio). — D.: S-ro W. MacPherson, librotenisto.
Huesca (Hispanio). — D.: S-ro J. Artigas, Lanuza 25.
Palma de Mallorca (Hispanio). — D.: S-ro J. Barcelo, leŭtenanto.
Stockholm  (Svedio). — D.: S-ro H. Halidoj Helsingegatan 9. - VD.: S-ro Ad. Lao

son, Dalagatan 33; IV.
Strehlitz, Gross (Germanio, Ober-Schiesien). — D .: S-ro Fr. Drewniak, Kra- 

kauerstr. 52b.
Tallinn (Estonio). — VD.: S-ro H. Sakaria, librotenisto, Vene t 12- 6.
Troyes (Francio, Aube). — D.: S-ro H. Debarry, 16, r. Oallet Ste-Savine.

La supraj elektoj fariĝas valoraj, se ĝis 30 tagoj post la nuna publikigo neniu 
membro protestas pro gravaj kauzoj. Intertempe la novaj D. kaj VD. agas provizore.

Adresŝanĝoj.
Com pagne  (Francio). — D.: S-ro P. Locura, 7, r. du Petit-Canal.
Krakow  (Polio). — D.: S-ro St Rudnicki, Debniki.
Leipzig (Germanio). — D.: S-ro B. K6tz, Eilenburgerstr. 49.
Vŭsterŭs (Svedio). — D .: S-ro O. N. Ihrborn, BorgmMstarevreden C. 4.
Verona (Italio). — D.: S-ro A. Vaona, S. Egidio 4—6.
Zurich (Svisio). — D.: S-ro E. Mŭller, Bŭchnerstr 19.

Ne plu estas Del. en jenaj lokoj: B a u g t (Francio); (Anglio); Bad Ems
(Germanio); Oosterbeek (Nederlando); Rochefort (Belgio); Salzuflen  (Germanio); 
Soerabaia (Java); Szom bathely  (Hungario); Tegui (Java); Urbana (Illlnols).

Oni laŭdas!
AU presigas en Ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj servoj ple

numitaj de niaj delegitoj.
S-ro Giovanni Ragusin sur ŝipo .Leopolis" kore dankas S-ron M. Mil- 

ĉev, Del. en Varna (Bulgario) pro lia bona akcepto kaj faritaj servoj.
. •. S-ro Salo Kornfeld, Jaslo (Pollando), dankas tutkore al Del. Leon Bel- 

hoste el Paris pro la rapide plenumita servo.
S-ro S a lte r  Lippmann, Del. en Zwenkau, kore dankas al la aminda, 

fervora, malegoista Del. de Dresden, S-ino Camilla Fŭrth, kiu faris por li malfacilan 
servon tre gravan, per kio li ŝparis multon da zorgo, peno, tempo kaj mono.

S-ro M. Genermont, Komitatano en Moulins, ne povante al Ĉiu individue 
respondi, kore dankas la afablajn samideanojn, kiuj skribis al li okaze de la kara
vano al Praha, kiun li havis plezuron organizi kun S-ro Poncet, sed kiun, bedaurinde,
li ne povis, pro profesia laborego, konduki al la kongresan ĉefurbon. Li estis tre 
kortuŝita per tiuj esprimoj de simpatia samideaneco.

.•. S-ro M. Genermont. arktekto, Komitatano, en Moulins (Francio) kore 
dankas S-on F. Toussaint-Mende, ingeniero. Del. en Alger, pro afabla helpo kaj 
grava servo en profesiaj aferoj.

S-ro Jŭger, VD. en Pisa, kore dankas S-rojn Hirzel, Del en Zfirich; 
Huber, Del. en Luzern; Bolliger, Del. en Bern; Jaquillard, Del. en Lausanne; 
kaj ĉiujn aliajn gesamideanojn el tiuj urboj kaj el Ĝenevo, kiuj, okaze de lia 
rondvojaĝo tra Svisio, ĉiamaniere helpis lin.

. •. S-ino Marg. Iv. Krestanoff kaj siaj du akompanantoj en Dresden tre kore 
dankas al S-roj D-ro S6s kaj R. F. Cech en Vieno, kies plej afabla helpo ebligis 
la daŭrigon de ilia vojaĝo de Oriento al Dresden.

S-roj Pyke kaj Ratvson el Aŭstralio post longa vojaĝo tra tuta Eŭropo 
kore dankas la Delegitojn, kiuj helpis ilin. Ĉiam kaj Ĉie ili trovis amikojn, kaj la 
vojaĝo sukcese efektivigis dank' al Esperanto, la sola lingvo, kiun ili scias plie de 
la angla.

S-ro M. Milĉev en Vama (Bulgario) esprimas sian sinceran dankon al la 
Del. S-ro Mlgliorini en Roma kaj F-ino Helmi Drezen en Tallinn (Estonio) pro 
afable kaj rapide plenumitaj servoj.

Reveninte de mia rondvojaĝo tra Germanujo; vizitinte i. a. Bremen. 
Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig. Magdeburg, Hannover kaj Kŭln, mi dankas 
tutkore Ciujn Del. kaj gesamideanojn, kiuj estis al mi tiom bonvolaj A. Smit.

Familio AlscHwang en Lausanne kore dankas S-ron Loreĉek, Del. kaj 
ĉiujn Esp-istojn en holeŝov (Moravio) pro ilia afabla akcepto.

S-ro D-ro Frh. v. Eickstedt el Freibufg i. Br. kore dankas S-rojn Koman
danto Pro!. A. Alessio. VD. en Padova. S-ron O. Marchetta Del. en Trento, S-ron 
O* Saggiori, S-ron A, Vaona, Del. en Verona. Prof. F. Vianello, VD. en Venezia, 
S-ron Bederlunger en Innsbruck, S-ron G. Costello en Rovereto. S-ron A. Crestoni 
en Legnago, S-ron C. Grazzini en Pirenie, S-ron D-ron A. Mondini en Rovereto, 
pro afablaj informoj aŭ helpo dum vojaĝo

S-ro Boris IvanUhef. Del. de UEA, tutkore dankas S-ron Otto Simon, 
profesoro, Wien, pro afable plenumita servo.

S-ro A . Ferrer el Barcelona dankas S-rojn Cresp kaj Richard, Del. kaj 
VD. en Cannes, la C O . de UEA, S-ron Roncati, Del. en Nice pro plenumita servo. 
Li dankas S-ron M. Maynar, Del. en Zaragoza, J. Artigas, VD. en Huesca, S-ron 
A Pino en Valencia, S-ron F. Mane*, D. en Cheste kaj la samideanojn de tiuj urboj 
pro afabla akcepto.

S-ro J. M. de Villa, VD. en Habana (Kubo), kaj lia edzino kore dankas 
S-rojn Schŭn, VVohlstadt. SenM, Hoffmelster, Del., kaj F-inon Arlt el Hamburg, 
S-ron Van Aelst, VD. en Bruzelles kaj lia edzino, la samideanojn de Praha, S-roj
H. Steinhauer, VD. en Wien, F-inon C. Staudner, S-rojn Jacobsen kaj Llpphart en 
Wien pro ilia afabla helpo dum vojaĝo.

Pri la Blinduloj
El 28 diversaj landoj, 623 ricevantoj de la oktobra numero de .Esperanta 

Ligilo* plenkore dankas D-ron Privat por lia aminda ĉefartikolo en .Esperanto" 
kaj por liaj belaj vortoj pri nia afero en la Praha Kongreso I

Por ke oni komprenu, kian grandan familian rondon ui senvidaj Esperantistoj 
jam farigas, mi diros po kiom da ekzempleroj .Esperanta Ligilo* ĉiumonate eniras 
la diversajn landojn:

Argentino.....................................2 H ispan io ..........................................37
Aŭstralio .................................... IO Hungario........................................ 32
Aŭstrio.........................................40 Italio................................................28
B e lg io .........................................16 Japanio............................................ 13
Brazilio........................................ I Jugoslavio.......................................... I
Bulgario........................................ 18 Kanado............................................ I
Cuba.............................................I M eks ik o ..........................................13
Ĉeĥoslovakio................................ 35 Nederlando....................................6
Danio . . . . : .....................20 Norvegio........................................20
Finlando . ................................. 34 Polio................................................ 12
Francio.........................................36 Rum an io ........................................ 2
Germanio.....................................103 Svedio...........................................50
Granda B r i t io ............................ 63 S v is io ............................................9
Guadeloupe.................... .... I U sono .........................................20

Ni petas al Ĉiuj, kiuj posedas la 1921-an Jarlibron de UEA, ke ili aldonu al 
la listo de blindaj konsuloj sur pago 30 la adresojn de du novaj konsuloj:

S-ro W. A. P. Creman, Bosboom, Toussaintstraat 6, Amsterdam (Nederlando).
S-ro W. Stachowiak, ui. Warszawska 14, dom. Przedni (Pollo).

La adreso de la Usona konsulo devus skribigi;
S-ro E. Middleton, Greenfield, minois.

Koregajn dankojn mi suldas al la sekvantaj donacintoj, kies subteno ŝajnas 
esti rekta respondo al la peto de nia kara D-ro P.:

S-ro Stettier.........................«£1 S-ro J. P. de Bruin . . . .  £ 0-7-0
D-ro Privat.........................j g l  S-ino Lucy E. Waddy . . . ^0-5-0
F-ino A. M. Swan................ j g \  F-ino L. Holden................ ,£0-10-0
S-ino Moscheles................ .£0-10-0 S-ro E. M. Rumsey (Usono) ,£2-8-9
dumley Esp. Soe.................£ 2  S-ro W. H. Garbutt . . . .  „£0-10-6
S-ro C. Charvolin . . . .  «£0-4-2 Sr-ro W. K Stacy . . . .  1-1-0 
S-ro Richard Sharpe . . . ,£2-2-0 S-ro Lindas Alselka 100 markoj Germanaj 
S-ro W. Phillimore . . . .  ^0-10-0 S-ro E. J. Bengough (Kanado) 3 dolaroj

Krom tiuj, estas aliaj donacoj, kiuj alvenis pli aŭ malpli pro la influo de 
.Esperanto*, tlaj, kiaj Ia donacoj de la anoj de la Manchester-a grupo, per D-ro 
C. VVebster Williams (.£*4-6-0), kiu alie kolektis .,£12-13-0, kaj la rezultato de la 
Praha kolektado, kiu atingis <£9-13-10

Entute mi havas , £  60 por komenci la jaron 1922. La plej granda elspezo 
okazos en januaro, kiam ni devas aĉeti pogrande la paperon necesan por la dum
jara vivo de nia kara .Ligilo". Ni tute ne esus kapitaloj! Kiu do donacas frue,

donacas duoble! W.Percy Merrick, Woodleigh, Shepperton (Anglio).

Kiel korespondi kun Ruslando?
Kelkaj membroj petis de ni kiel korespondado estas ebla kun Rusio. Jen 

kion ni scias pri tiu temo.
Kelkaj landoj kiel Svislando akceptas sen respondeco nerekomendltajn leterojn. 

La rezultatoj estas preskaŭ neaj kaj prefere estas sendi leterojn pere de lando kun 
kiu regula servo ekzistas: Britio, Germanio, Baltaj ŝtatoj Niaj konataj delegitoj 
F-ino Helmi Drezen. Weike Brookus magi 4-2, Tallinn (Estonio) kaj S-ro Eduard 
Tamm, Metsa tan 23, Nfimme (Estonio -, jam plurfoje anoncis, ke iii estas pretaj 
transsendi korespondajn. Ni tre rekomendas ne trouzi ilian afablecon kaj ne 
forgesi la aldonon de poŝtafranko por la sendo kaj la respondo.

Grafologia esploro de manskribo estas bela arto, kiun praktikas diversaj 
samideanoj, ili gojos pri viaj malbelaj manuskriptoj kaj kontraŭ kompenso sendos 
portretojn de via sendube tre interesa karaktero.

La C. O. de UEA ne havas tiajn ambiciojn. 6i jugas la korespondantojn laŭ 
illa ordemo, mallaŭdante la fuelojn, kiuj fokfela* gian tempon per nelegeblaj 
nomoj kaj adresoj. Sekve ŝparu vian originalecon por la specialistoj. Al ni skribu 
kiel infano, pentrante la literojn, kaj vi meritos nian dankon.
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E s p e r a n t i s t a  V i v o
Naskigoj. — Al Ges-roj E. Scheurer, Del. en Lyss (Svislando), 

naskigis filo nomita Max Willfried.
Al Ges-roj Frans Schoofs, Del. en Antwerpen, naskiĝis filo 

nomita Leon.
Al Ges-roj J. Fousek en Pfelouĉ, naskiĝis filino nomita Eva.
Fianĉiĝo. — F-ino Emma Crisinel, VD. en Chaux-de-Fonds, 

kun S-ro Wilhelm Hrŭndler.
Edzigoj. — S-ro Theodore Audisio, Del. en Antibes, kun F-ino 

Eugenie Zanetti.
S-ro Alois Zednik kun F-ino S. Zafkova en Praha.
S-ro Henryk Grau en Lodz kun F-ino Nina Hermeldrvna, en 

Pabianice.
Jubileo. — Prof. D-ro XVladimir KOppen en Hamburg, fama 

sciencisto, defendanto de Esperanto en scienculaj rondoj fariĝis 
75-jara. Sincerajn gratulojn kaj bondezirojn ni sendas al li.

Honorigo. — Nia agema membro, S-ro Giovanni Misinato en 
Venezia, ricevis la titolon de D-ro en kuracarto. Ni lin kore gratulas.

N i a j  M o r t i n t o j
Kun bedaŭro ni ricevis Informon pri la morto de jenaj sam

ideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respektplenaj 
kondolencoj.

Enrico Bignami mortis en Lugano 77 jara. Li estis fondinto 
de la internacia revuo .Coenobium*, kiu dum la mondmilito restis 
rifuĝejo por la intelekta sendependeco kaj por la pasio al justeco 
kaj vero. LI estis amiko de Esperanto kaj aperigis plurajn pripacajn 
artikolojn de Hector Hodler.

F-ino M. B. Ingram el Edinburgh. ŝi multe laboris por Esper
anto dum la milito.

Leon Van Peteghem, prezidinto de la Grupo de Mechelen 
(Belgio).

D-ro Vito Romita cl Modugno (Italia) entuziasma esperantisto.
Fritz Roy, prezidinto de la Grupo de Ems, mortis pro apopleksio.
D-ro Henri Souller, honora profesoro de la medicina Fakul

tato en Lyon, honora membro de la Esp. Gr. de Lyon, dumviva 
membro de UEA.

John Valison, Delegito en Leek. Li estis esperantisto de 1908, 
kaj transskribis en Braiile-reiiefoj kelkajn esperantistajn librojn. Li 
publikigis tradukojn en .Eklezia Revuo*. Li estis fervora esperantisto 
kaj fidela ano de nia Asocio.

Adam Zakrzewski. — La varsoviaj esperantistoj denove fu
nebras: unu el niaj unuaj pioniroj ne plu vivas. Adam Zakrzewski 
mortis 65-jara la l-an de novembro en Varsovio sekve de akcidento. 
Trairante straton li estis premegita de veturilo, kiu rompis al li 
kruron.

Li naskiĝis en 1856 en Podolio kaj finis siajn studojn en 
Peterburgo. Li estis konata kiel pola statistikisto, antropologo kaj 
etnografo. Liaj sciencaj verkoj estas tre Satataj.

Al ni Ii ankaŭ multon postlasis. Li verkis la plej ampleksan 
pure sciencan Historion de la Lingvo Internacia en pola lingvo 
(1905). Plenan Gramatikon por Poloj (1909). Esp. Polan kaj Esp. 
Litovan bibliografion (1912), gravan traktadon pri .Transskribo de 
propraj nomoj* (oficiala Gazeto 1909).

Laste ni citu lian plej gravan verkon: Historio de Esperanto* 
(1913). Li estis ano de la Lingva Komitato. — 5. K.

S-ino Bertha Kurz, edzino de nia samideano Max Kurz en Vel. 

Beĉkerek (Jugoslavio).
Nai ka Stojan Marev, 2 /i-jara filino de nia Delegito en ĉepelare

(Bulgario).

' A SAKO

Gvidanto:
Fr. Hŭjek, Pfemyslovo n. 396, Praha-Nusle (ĉeĥoslovakio)

Kelkaj rimarkoj pri la funkcio de la figuroj
La kuro estas la povo de la figuro movi ĉiudirekte laŭ sia 

kompetento.
La movo estas la ŝanĝo de loko de la figuro laŭ ĝia kurpovo.
La kuro de la Reĝo, ĉevalo kaj Peono estas aŭ simpla pas

ado (R P), aŭ la saltado (R ĉ).
La Damo, Turo kaj Kuriero estas figuroj linikuraj.
Movante sin, la linikura figuro trapasas vojon similan al linio, 

ĉi tiu vojo estas ĉu libera, ĉu barita per alia figuro.
La problemarto uzas la movon liberigan ĉiam nur koncerne la 

kampon, t. e. figuro forlasanta la kampon liberigas ĝin. Okaze se 
temas pri la vojo de linikura figuro, oni parolas pri movo por- 
vojiga aŭ pri la trakurebligado de la vojo.

Modelan movon porvojigan oni vidas en nia probi. N-ro 18. 
Cin ekzamenante, oni baidaŭ trovas, ke estas necese mati per la 
Damo sur la 7-a linio se la nigra R ne Sangas la lokon, aŭ sur la 
punkto c 6, se la nigra R okupus la kampojn apud la blanka T. Sed 
la R povas ankaŭ movi sur a 7, penante liberigi sian Kurieron, kiu 
poste malhelpus la trimovan matigon. ĉi tion oni devas malebligi 
al la Nigro, fiksante la Kurieron per la Damo sur la turkolono. 
Poste, kiam la Reĝo estos reveninta al kampo b 7, oni matos per 
la D en la 7-a vico, movante la D diagonale en la supran dekstran 
angulon. Kaj tiu ĉi movo postulas, ke la vojo de la Damo estu 
senbarigata.

Problemo N-ro 18

H. Meyer
(Rheiniscbes T., 1864)

Problemo N-ro 19

W. v. Holzhausen
(D. Wochenschach, 1908)
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Blanko matas per U 3-a movo.

a b e  d e f g h  

Blanko matas per la 3-a movo.

Problemo 19 enhavas bele esprimitan ideon: iaso je la kriz
punkto j. Oni vidas, ke pro la ekzisto de la nigra D estas necese 
tuj minaci per la mato, kaj tio estas eble nur per la ĉ  sur h 3. ĉi- 
tiun kampon devas defendi la D; nun movas la T tiom profite, ke 
al Ia D ne estas plu eble samtempe influi la ambaŭ punktojn e 2 
kaj h 3, kiuj kriziĝas. La kvalito de la problemo estas la ebla 
granda agadkampo de la blanka T en la direktoj linia kaj kolona
— kaj do, sole du movoj estas fareblaj!

Niaj ambaŭ ekzemploj prezentas simple, preskaŭ tute nude, 
specon da ideoj kulturigataj de la modernaj problemistoj.

Solvoj de la problemoj:
N-ro 16. I. D g 2 — b 2. N-ro 17. I. D g 7 — h 8.
Jenaj Samideanoj ĝuste solvis probi. N-ro 14 kaj 15: H. Etze- 

rodt, Hammel (Dan.); H. T. Bailey, London; Th. Rawlinson, Liver
pool (Angl.); O. Ganster, Salzburg (Aŭstr.); T. Mizera kaj J. Beller, 
ĉ. Budĉjovice (ĉeĥ.); M. Esteban, Madrid (Hisp).
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REKLAMO
K O R E S P O N D A D O

TARIFO. Unu enskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vortoj): 
Fr. 0.75. — Por ĉiu plua linio (=10  vortoj) Fr. 0.50.

Unu enpreso en nacia niono: Aŭstrio 50 Kr.; Belgio 1.50 Fr.; Britlando 7'» d.; 
Bulgario IO Lev.; ĉeĥoslovakio 5 Kr.; Finnlando 4 F.M.; Francio 1.50 Fr.; 
Oermanio 5 Mk.; Hispanio I P ; Fiungario 30 Kr.; Italio 2 L.; Jugoslavio IO Kr.; 
Nederlando 40 Cent; Pollando 100 M.; Skandinavio I Kr.; Svislando 0.75 Fr.; 
Usono 0.15 Cendoj. — Kie la aĉeto de respondkuponoj estas ebla, oni sendu tiajn. 
(Unu enskribo =  4 respondkuponoj.)

MALLONGIGOJ: L *= letero. PK =  postkorto. PI =  poŝt
kartoj ilustritaj. PM =  poŝtmarkoj. bfl =  poŝtmarko sur bildflanko. 
k. ĉ. I. =  kun ĉiuj landoj. Esp-aĵo =  Esperantaĵo.

Atentigo!
La personoj anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unufoje 

al la ricevitaj petoj, klarigante se ili deziras aŭ ne deziras daurigi la korespondadon. 1 
Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la internacia 
korespondado per Esperanto.

Belgio
Bruxelles (St-Gilles). — S-ro Armand Leyns, 35, rue du Danemark, PI, bfl (nur 
kun rusoj kaj ekstereŭropanoj).

Britlando
Btrmingham. — S-ro H. M. Jackson, Handsvvorth College, teologia studento, L 
(kun aliaj teologiaj studentoj pri temoj komuninteresaj).

Bulgario
Rahovo. — S-ro Stojan Georgiev, Goma Mahla, salutas ĉiujn siajn gekorespond
antojn dum Ha militkaptiteco en Atheno-Grekujo kaj deziras renovigi la inter- 
korespondadon PI, L, k. Ĉ. 1.
Sofia. — S-ro Willy Ganĉev, Bd. Ferdinand 39, L, PI. k. 1 .1.
Sofia. — S-ro Georgi Hr. Gaŝevski, Centra Librejo Esperanto, L, PI, k. ĉ. I. (pri 
Ciaj temoj).

ĉeĥoslovakio
Altstadt bei Tetschen. — S-ro Alfred Schaffran, arhitekturisto, PM (nur kun Saar- 
teritorio, Meme!, Danzig, Letlando, Bulgario, Ruslando), PI, L, k. Ĉ. I. (precipe kun 
samfakanoj).
Bodenbach. — S-ro Hartwig Kammel. Plaffendorfstr. 507, PI, PM.
Cerveny Kostelec. — S-ro Josef VI. Ŝupich, Namesti 31, PI, PM.
Cesky B rod .«— S-ro V. Kaca», oficisto. 19-jara, PK, PI, PM, bfl, libroj, gaz. (ĉiuspecaj). 
H oleŝov. — F-ino Bonja Cernilova, florvendejo, L, PI, k. Ĉ. I. (pri seriozaj temoj, 
eĉ pri komercrilatoj).
H oleŝov. — F-ino Bonja Podsedniĉkova, L, PI, k. ĉ. I. (pri skoltismo kaj femi
nismo en fremdaj landoj).
Llberec. — S-ro B. Novotny, Souk. nim 22, PK, PI, bfl, L, nae. Esp. gaz., mono, 
k. ĉ. L (krom ĉeĥoslovakio).
Llberec. — S-ro Rud. David, Rollg 3, PI, bfl, L, PM, nae. Esp. gaz, k. ĉ. L 
Melnik. — S-ro Georges Jelen, gimnaziano, PK, L, PM (diversaj objektoj). 
Moravany (Boh.). — S-ro inĝ. L. Berger, PI, PM, Esp-ajojn (kolektas adresojn). 
Plsek. — S-ro J Huttar, Budova gymnasia, PI, PK, L, E, PM, k. ĉ. L 
Praha II. — F-ino Julie Ŝupichova, faka instruistino, Mali Stepanski 6, PI (utilig
eblajn en geografia kaj historia instruado.
Prerov (Moravio). — S-ino Vlasta Krejĉirikov£, Ĉechova 6, PI, L, k. ĉ. I. (prefere 
kun anglaj, francaj kaj orientaj landoj).
Prerov (Moravio). — F-ino Irka Krejĉirikovŭ, Ĉechova 6, PM, PI, k. Ĉ. L (interŝanĝas 
belegajn kolektojn kaj koresp. ankaŭ angle, france kaj germane).
Reichenberg. — F-ino J. Wesely, Kratzauerstr. 46, PI, L, PM (nur kun ekster
landanoj).
Teplitz-Schŭnau 2. — F-ino M. Zobel, PI (pri malseriozaj temoj).
Tetschen ap. Elbo. — S-ro Josef Krikowa, PM (ne malpli ol 50 ekzemplerojn, 
precipe kun Jugoslavio, Ukrajnio, Litovio).
Vysok£ Veseli. — S-ro Nesler Jos., PI (nacitipajoj), L (pri poŝto).

Danzig (Llberŝtato) .
Danzig. — S-ro Kawecki malpermesas la enpreson senpagan de sia adreso en 
iu ajn gazeto aŭ adresaro. Li malakceptos kaj ne respondos korespondajojn pri PM.

Estando
Haapsalu. — S-ro Grŭnthal, fotografisto, PI, L, stereoskopaj-fotoj (nur kun foto
grafistoj).
Haapsalu. — S-ro Johannes Tamverk, Karja t  5, PI, PM.
Tarto. — S-ro Alfred Sover, Kalda tan 17, PI, bfl, L, k. Ĉ. 1. (pri amo).

Finnlando

Helsinki. — F-ino Siiri HSkkinen, Suomi-yhti6.
Helsinki. — F-ino Elsa Pitkiinen, Suomi-yhtiS.
Helsinki. — F-ino Armi Jflrvinen, Suomi-yhti6.

Helsinki. — S-ro Veikko Lindberg, Oikokatu 8 B. PM.
Kuusankoskl. — S-ro Vilho M4ntyl3 Kymintehdast k. Ĉ. 1.
Oulu. — S-ro Kaarlo H. Malo, Nummikatu 38, k. ĉ. L 
Uusikaupunkl. — S-ro K. Walovuori, komercisto, PM.

Germanio

Berlin 29. — S-ro Hugo Ernst, Belle Alllancestr. 71 a, L, PI, PK. PM, bfl. 
Berlin-VVeissensee. — S-ro Johannes Hahn. Parkstr. 29, PM, k. C. L 
B&nstadt (Oberhessen). — S-ro Riifer, instruisto, PK, PI, L.
Buer i. W. — F-ino Augusta Hŭlsdeil, Banitzastr. 12, PI, k. 1.1.
Dresden-Dobritz. — S-ro E. Friebel, instr., kesidenzstr. 24/1, k. ĉ. L, L, Ĉiutemaj, 
PI. bfl (vidindajoj el popola vivo).
Dŭsseldorf 66. — S-ro Adolf Hildebrand, Dolmerswertherstr. 42, PI, bfl, k. Ĉ. I. 
Gera-Reuss. — S-ro R. Schneider, Kŭmerstr 28, PM (kun seriozaj kolektantoj). 
Heidelberg. — S-ro Siegfried Dufner, instruisto, Mittelstr. IO, PM, PI, bfl (vidajoj 
de kasteloj).
Menzelen-West (Rheinland). — S-ro Hermann VVolfertz, instruisto, PI, PM, gaz. 
Neuss a. Rh. — S-ro Mathias Nellissen, Preussenstr. 155, PI, bfl, L, k. ĉ. 1. 
Oederan (Sa) — S-ro Kurt Schmeisser, Enge O 64, PM. PI, bfl.
Oederan. — S-ro Karl John, instruisto, Chemnitzerstr. I »9, PM, PI.
Oederan. S-ro Feli* John, Chemnitzerstr. 119, PM, PI, bfl, L.
Oederan. — S-ro Hans Wittlg, Markt l l i ,  PI, bfl, L.
Oederan. — S-ro W. Kuhl, Baagasse 147, PM, PI, bfl, L.
Oederan-B&rnlctien. — S-ro Arno KĜhler, PI, bfl.
Oederan (Sa.). — S-ro VVilhelm Reichei, instruisto, Esp-ajo, PI, bfl. PM (pli ol cent). 
Oederan (Sa.). — S-ro Hermann Conseil, lernanto, PI, bfl, PM, Esp-ajoj.
Oederan (Sa.). — F-ino Annie Loren*. 142, PI, bfl, PM
Oederan (Sa.). — F-inoj Amalie kaj Mariechen Skaton, B. 67, PI, bfl, PM.

Hispanio
Manlleu (Barcelona). -- F-ino Teresa Caballero. 34. strato Pablo Caballeria, PI. 
Manlleu (Barcelona). — F-ino Maria Casanovas, IO, P. Bernardino, PI.
Manlleu (Barcelona). — F-ino Filomena Castellnau. 26, P. Caballeiia, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Enrique Castellnau, 26, P. Caballeria. PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Rajmundo Espelt, 6, Fedancio, L, PI (mi pritraktas 
Ciajn temojn, eĉ pri amo).
Manlleu (Barcelona). —- S-ro Juan Santigosa, 8, Paseo S. Juan, PI.
Manlleu (barcelona). — S-ro Juan Redona, 48, Ter, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Alberto Terradellas, 52, Ter, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Jako ArUs, Paseo S. Juan 85-1°, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Jako Arumi, 39, Ter, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Ram6n Boixet, 16, Bajada Cortada, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Jako Pluvi*, 32, S. Jaime, PI.
Manlleu (Barcelona». — S-ro Josefa Vilardell, 5, Horta Font, PI.
Manlleu (Barcelona). — S-ro Juan Hiera, 72, Caballeria, PI.
Manlleu (Barcelona). •— S-ro Jako Bous, 87, Paseo S Juan, PI.
Tarra&a. — S-ro Antono Vergas, Calle Topete 38-50, PI, L, k. ĉ. I. (precipe kun
ekstereŭropanoj).

Hungario
Budapest. — S-ro Izso Laslo, Honved u. IO. PI. bfl, k. ĉ. I. (maroj, montoj, tipoj). 
Budapest. — S-ro Fenyes Zoltan, Dob-u 5/11, PK, PM (rekomendite, sendu unue). 
Budapest. — S-ro Leo Herz, VI., Hunyadi-ter 2, PI. PM.
Budapest. — S-ro D-ro K4roly Hegeaŭs, kuracisto, VI., Ankerkĉz I. II. 4., PM. 
Budapest. — S-ro Jozsef Joannovics, V., LipotkGrut 28 111.23., PI, L (pri spiritismo, 
precipe kun malproksime logantaj sam-anoj).
Budapest VII. - S-ro Fernando Oeiger, Nagydi6fa u. 18. 11/28, PI, L.
Budapest. — S-ro Bĉla Juki, t̂atoficisto, X. H6lgy u. 48, L, PI (kun ĉiulandaj F-inoj). 
Budapest. — S-ro Karlo Z61dy, oficisto, IV., De£k Ferencz u. LII., L, PI, k. ĉ. I. 
Budapest. — S-ro Julio Kdinyei, VII., Dob-u. 108.-I. 6. (kun Jurnallstoj kaj ofic
istoj pri konsumaj, kooperativaj temoj k. Ĉ. L).
Budapest I. — S-ro L. Oombos, medicina studento, Bercs*nyl u. 50, PI, bfl. 
Budapest X. — S-ro Ladislao Brucker, Martinovi ter. 7, PM, PI, papermono, k. ĉ. L 
Miskolcz. — S-ro B. Illy^s, pastro, Major u. 52. L, PI, bfl, k. ĉ. L 
Zalabĉr. — S-ro Aleksandro Barasits, helpopastro, PI, PM.

Italio

Bologna. — S-ro Caccioni Dino, 49, S. Giacomo, nur PI.
Bologna. — S ro Rondelll Sante, 57, Vla S. Apollonia, nur PI, k. ĉ. I. (krom Ger
manio, Ĉeĥoslovakio).
Padova. S-ro Gobatto Tullio, I, via Fabbri, PM.
Pisa. — S-ro Cesare Moschini, 17, Viale Bonami, PI. PM. k. Ĉ. I.
Pisa. — S-ro Mario Miniata Piazza San Paolo ali’ Arto, HI, PM, k. ĉ. L

Nederlando

Vs-Gravenhage. — S-ro J. M. van Stipriaan Luiscius, advokato, deziras rlcev* 
kartojn kun jugejoj (sendos aliajn kartojn).

Pollando
Bialystok. — S-ro J. Ajer, Skrzynska, Pocztowa 53, L, PI, bfl, papermono. 
Blalystok. — S-ro M. Rozowski, Polna 14, PM, papermono.
B!aiystok. — S-ro B. Dlugaĉ, Lipova 17, PI, L, k. ĉ. I.
Bydgoszcz. — S-ro K. Malycha, en .P. K. U.-, ui. Jenerala Berna, PI, L. PM, 
papermonon, gazetojn, k. ĉ. I.
Bydgoszcz. — S-ro B. Kruszczynski, str. Siemiradzkiego IO, PM.
Bydgoszcz. — S-ro T. Graczyk, str. Berlinska 86, PM, PI, papermonon. 
Bydgoszcz. — Fratoj Fethke, ui. Peterson li, L (nur kun perfektuloj, vidu sub 
Petoj kaj Projonojl).
Bydgoszcz. — S-ro Stanislaw Moczynski, ui. Dworcowa 94, PM, PI. 
Czestochowa. — S-ro J. Ratynski, Skrzynka 3, PM (almenaŭ 50).
Jaslo — S-ro Salo Kornfeld, PM (PI. L, nur kun fraŭlinoj).
Warszawa. — S-ro Jozuo Sleiman, Zlota 65« (pri matematikaj sciencaj temoj, 
precipe kun studentoj).
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Rumanio
Ciuj. — S-ro Joslf Poloan, p o l i c i s t o ,  L, PK. PI. k. t  L. Esp-ajoj.
Tlghlna (Besarabio). — S-ro Cleorg Slkoraki, elevul cl. VII, Liceului Reai, PI farb
itaj landvida]**)), ne bfl.

Ruslando
Slavjantka (Kaŭkazo, Kaban gub.). — S samideanoj, L, PI, Eip-ajoj (per S-ro 
V. ŝablovskij, Imposta Inspektoro, kiu transdonos).

Saarteritorio
Schlffu/eller, — S-ro W. SchCmer. Hohistr. 16, PM, monerojn, monbiletojn, k. C. I.

Svedlando
Malma. — F-ino Ellen Ooranson, Kornettsg. l i ,  PI, k. Ĉ. I. (ne respondas PM- 
kolektantoj).
Oskarnhamn. — S-ro Hugo Svensson, KyrkagSrdsg. 577, PM, k. fi. I.

Svislando
Le L ode. — S-ro Oustave de Sarcena, 31, rue J. J. Huguenin, PM, PI, bfl.
Lyas. — S-ro Emil Steiner. PM, PI, bfi.
Zurich. — lnternacia Sekretariejo de la Junularo, Posta fako Selnau 906, deziras 
interrilati kun junuloj el duj landoj.

Afriko
Alexandrle (Egiptio). — OeanoJ de Egipta Esperanta Asodo. 
O. Wilken, 4, rue Paralideh, L, PI. k. C. I.

Sekretario: S-ro

Ameriko «
Necochea, B. A. (Argentino). -  S-ro Eladio Vitlenes, PK, bfl, PM.

Azio
Cila (Tchita, Siberio). — S-ro J. Kurbatov. poitoflcisto, PI, L, PM. gai.
Kioto (Japanio). — S-ro Shunzo Jakagl, studento de la 3« Instituto, Hirokoji 
Jeramachlhlgashi, PI, L.
Okajama-ŝl (Japanio). — S-ro Masao Osaka, med. fak. studento, 85, Kamlnlll- 
gaŭa, PI, L.
Okajama-ŝl (Japanio). — S-ro Sadamoto Jamada. 25, Rokubanĉo, PI, L, PM, k. t  p. 
Tabrlz (Persio). — S-ro All-Akber Nemseĉi, 24 Kvartalo Ŝeŝklan, L, PI, PM (kun 
gejunuloj).
Tokio (Japanio). — S-ro Kawa»aki, 19-jara studento en franca literatura fakultato, 
Ce Sojojl «9-UI. Jukigi, Kjoba!!, PI, L.

JU N U LA  KOKE8PONDADO

La infanoj ofte skribas al plenkreskuloj kies korespondajoj kompreneble ne 
taŭgas por illa ago. Por pllfac Ilgi la interagojn Inter infanoj kaj junuloj mak
simume 17-jarai, ni malfermis tiun ĉi rubrikon laŭ propono de la Oermana Esper
anta Instruistaro. Oni indika la agojn.

Bejeĉk (Ruslando, Tversk. gub.). -  S-ro K- N. Kulakov (15-jara), Oraĵdanskaja ui. 46, 
PI. L. Esp-ajoj.

Breslau (Germanio). — S-ro D-ro Eberhardt, Oottschallstr. 17, sercas kor. por 
14—16-jaraj lernantoj, PM. PI.
Breslau 2J. — S-ro Hans Lehmann, Kantstr. 47, serĉas kor. por 16—17-jaraj iern 
antoj kaj por si mem PI, bfl. L, PM, gaz.
Gentve (Svislando). -  S-ro A. Rudhardt, instruisto, 2, rue Beau-Slte, serĉas kores
pondantojn por dekdujaraj lernantoj. Korespondas mem pri sociaj kaj literaturaj 
temoj. — S-ino Perret, lernejestrino, Ecole Bd. James Fazy, same por knabinetoj. 
Oentve (Svislando). — S-ro J M. Atago, profesoro, 23. Bd. de la Cluse, petas 
korespondantojn per PI por drkaŭ 20 geknaboj 13-15-jaraj pri lernejaj, instruadaj 
demandoj, nur kun neeŭropaj landoj. Li mem interŝangus dauran amikan kores
pondadon per PI kaj pri lingvaj teinoj kun kleraj samideanoj el Japanio, Ĉinlo, 
Australia, Ameriko, Sud-Afriko.
Mtskolc (HuoKarlo). — F-ino Olga Nemessinv), Imre u. 4., PI, kun 14-15-jaraj 
fraulinoj kaj (iulandaj samideano).
Nlederhermsdorf bei Dresden (Germanio). — S-ro R. Scherer, instruisto, kaj 
45 geknaboj (12-15-jaraj), L, PI. PM (kun negermanaj landoj; pri lernejaj, instru
adaj temoj kun neeŭropaj landoj).
Petrograd (Ruslando). — S-ro Serge ŝestanov (13-jara), 14a linio, domo 31, log
ejo 17, L, PI, Esp-ajoj.

Plovdiv (Bulgario), — S-ro David Meŝulam, 17-jara lernanto, ui. Caribrod 7, PI. 
Wallsend-on-Tyne (Brltlando). — S-ro J. Daglish (17-jara), 34, Qrey Street, PI. L 
VVelnbflhla apud Dresden (Germanio). — S-ro A. Sohrmann, instruisto, Kron- 
prinzenstr. 5, deliras korespondantojn por 13-15-jaraj infanoj.

P E T O J  K A J  P R O P O N O J

Tarifo: Unu linio (=-- IO vortoj) Er. 0.50. Antaŭa pago.

En narta mono: Aŭstrio 50 Kr.; Belgio I Fr.; Britio 5d.; Bulgario 8 Lev.; 
Ĉeĥoslovakio 4 Kr. C.; Finnlando 3 F. M.; Francio I Fr ; Germanio 4 M.; Hispanio
O 75 P.; Hungario 20 Kr.; Italio 1.50 L ; Jugoslavio 8 Kr.; Nederlando 0.25 FI.; 
Polio 100 M ; Skandinavio 0 75 Kr.; Svisio 0.50 Fr.; Usono 0.10 D. — (Kie 
la afeto de respondkuponoj estas ebla, oni pagu per ili: I respondkupono =
2 0  centimoj.

Adresŝango. -  S-ro Henri Mtnttrler. kiu logis 67, rue de Zŭrich en Strasbourg,
petas siajn korespondantojn noti lian novan adreson: Drulingen (Bas-Rhin) Franc
lando.

/ » 4 |  g — S-ro Izso Laszlo pro la okcidenti!ungaraj okazintajoj forlasis 
Szombatheiy. Lia nuna adreso estas: Honved-u IO, Budapest.

Al ĉiuj. — S-ro Ojuro VojkoviĈ en Doboj, Bosnio pro troa laboro en sla apoteko 
ne povis korespondi. LI havas nun helpanton kaj respondos baidaŭ al ĉiuj Iiaj 
korespondantoj.

Atentu. — Ni serĉas ĉ. 30—60 gejunulojn el diversaj landoj por arangi interesan 
intiman rondon korespondan Ĉefkondiĉo: perfekteco en Esperanto. Mallonga 
biografio dezirata. Detalaj informoj volonte donataj. Fratoj Fethke, Bvdgoszcz 
(Poi.), ui. Petersona li.

Blinduloj — Kiuj eksterlandaj samideanoj estus pretaj helpi junan blindan ger
manan Esperantistinon, kiu estas tre talenta kaj kapabla, por ebligi al ŝi. viziti
konservatorion. Informon donas tre volonte Anna Mattheus, Eisenach, Markt 18 
Germanio.

Blinduloj. — Klu donacus por malbonvalutaj Hungarlandaj blinduloj du ekzemp
lerojn de .Evangelio laŭ Sankta Johano* punktepresite aĉetebla po 6 (ses) svisaj 
frankoj Ce .Aslle des Aveugles Lausanne'. Bonvolu sendi al S-ro D-ro M. Ban6 
Budapest, II. Marglt-rakpart 42.

Bona novajo por Ia legantoj de .Esperanto'. Al Ĉiuj suferantaj pri tuso, bronkito, 
astmo kaj tuberkulozo estos sendita rekomendite kuracadon po 15 tagoj, kiu sufiĉos 
por pruvi, ke Ili estas resanigeblaj per la uzado de la pasteloj: .Spa-Goudron*. 
Suficas nur sendi al'S-ro Ed. Desonay, Spa (Belgujo), dek frankojn svisajn aŭ tiu 
valoro en nacia mono.

Bulgario, Lovetch. — S-ro Boris Ivantchef, ul.V. Jonkov I, deziras lerni lingvojn 
per korespondado. Kompence lernigas la bulgaran.

Centra Librejo Esperanto en Sofia deziras esti en rilatoj kun Ciuj esperantaj
eldonejoj kaj librovendejoj

ĉiuj fotografaĵoj de la XIII» Kongreso en Praha estas riceveblaj Ĉe Jan B. Vlach, 
Praha II, Narodni 38. Prezoj: Malferma kunsido en poŝtkarta formato 3 kĉ., en 
pli granda formato 12 kĉ., grupo de fremduloj 12 ke., granda grupo Ce la pregejo
12 kĉ., malpligranda 7 kĉ.; poŝtelspezoj 3 kĉ. Poŝtuketoj kun Esp. stelo 20 kĉ., 
kravatoj kun malgrandaj steloj 50 kĉ, kun granda stelo 60 kĉ. (en 5 diversaj 
koloroj). Cion rilatanta al ia Kongreso mi povas liveri kaj prizorgi.

Ĉu vi volas aboni dumonatan revueton aperontan .La mondo politika'.. .?  Abon
keston 3 i. 6 p. (14 resp. kup.) jare. Oni petas artikolojn nepagotajn. Se respondo 
estos dezirata, bonvolu aldoni respondkuponon. 4 Princeton Street, Londono 
W. C. I, Anglujo.

Diverskolorajn adres-glumarkojn, bonege gluitaj, kun via plena adreso mi sendas 
po 300 pecojn por p. m. (60 malsamaj aŭ 90 kun duoblaj) aŭ I svisa franko aŭ 
egalvaloro. Specimenojn senpage. Skribu tre klare al W. Krause, Berlin N. O., 
Friedebergstr. I (Germanio).

Esperanto". — Esperanta Finnlando Kasarmink 20, Helsinki, serĉas N-rojn 2 kaj 
3 de 1920. Sendos interŝange siajn eldonajojn.

«Esperanto**. — Ml aĉetus N-ron 236 (aprilo 1920) aŭ sendus ion ajn interŝange. 
C. Rogister, 53, r. des Maraichers, Genfcve.

«Esperanto**. — S-ro Richard Levin, I, rue des Ecoles, St-Fons. Rhone, Francio, 
aĉetus kolekton 1919.

Esperanta Urbnomo. — Kiu povas elpensi belsonan belan taŭgan Esperantan 
nomon por nova urbo en Kalifornio? Sendu tuj viajn sugestiojn al S-ro Geo. 
W. Rogers, 1021, VVestern States Life Bldg., San Francisco.

Ferbetono. — Mi deziras raportojn pri la postulojn por la farado de armita be
tono en Ĉiuj landoj. Mi sendos esperantan tradukon de la nederlandaj postuloj, 
kunmetitaj de la rega instituto de ingenieroj, al ĉiu, kiu volas informi min pri la 
postuloj en sia lando. P. J. Vermaas, artitekto, N. Binnenweg 340 a, Rotterdam 
(Nederlando).

Filatelistoj. — Klu sendas al mi diversajn poŝtmarkojn el sia lando, al Uu mi 
sendos samvalorajn germanajn markojn. R. Pridas, Potsdam, Waisenstr. 40.

Filatelistoj. — Mi interŝanĝas Ceĥoslovakajn PM, pii bonajn kontraŭ pli bonaj, 
ĉiam respondos. J. Pumr, instruisto, Hradec Krii. II, Ĉeĥoslovakio.

Filatelistoj. — Mi vendas Ciujn ĉeĥ. PM la Ivert 21 kun 75•/• rabato. Pogrande 
kaj detale. Ankaŭ po mii kaj kg (I kg da nespecigitaj PM — IO Fr. sv). Petu 
specialan katalogon kontraŭ 5 respondkup. de Ĉeĥ. PM kaj proponojn de J. Kune, 
Podjedlina, ap. Rychnov n. Kn. (Ĉeĥ.) Ni ankaŭ alilandajn PM aĉetas.

Filatelistoj. — Klu sendos al mi 80—100 poŝtmarkojn el sia lando, al tiu mi 
sendos samvalorajn bavarajn markojn. J. Sandgruber, Mŭnchen, Gabelsbergstr. IOI 
(Bavarujo).

Filatelistoj. — Sendas serion de ofidalaj poŝtmarkoj por la VI datreveno de la 
morto de Dante kornraŭ IO Liroj. Elio Migliorini, Piazza Scanderbeg 85, Roma 4.

Filatelistoj. — S-ro Friedrich Hahn, Wien IV, Argentinierstrasse 53/9 sendas 
kontraŭ 100—200 PM samkvanton aŭstr. hung. Ne sendas unue.

Filatelistoj! — Mi hsvas ĉiujn PM de Polio, Ukrainio, meza Litovio kaj volas 
interŝanĝi je PM de duj landoj laŭ katalogo Michel 1920. Z. Tislowltz, Krakow 
str. Augustyanska 19 (Pollo).

Filatelistoj, kiu sendas al ml 100-500 poŝtmarkojn, al Uu ml sendos samvalorajn
hungarajn markojn. Ne sendas unue. Zoltino Szĉkely, Budapest VII., Erzsĉbet- 
k6rut 16.

Filatelistoj. — Sendu al mi per letero rekomendita 50—100 PM malsamajn el via 
lando, mi tuj sendos al vi la saman kvanton el Germanio. Aldonu respondkuponon. 
D-ro A. Moebusz, Falkenstr. 12, Lŭbeck.



Filatelistoj. — Kontraŭ unu usona dolaro en rele. letero nii sendos rekomendite 
kompletan uzitan aŭ neuzitan serion de nunaj jugoslavaj poŝtmarkoj kune 14 uni- 
versvaloraj pecoj. Ivan Krepelka, Vlnkovd (Jugoslavio).

Fotografistoj. — Aliĝu la Universalan Fotografan interlanĝon, interŝangu foto
grafa jojn kun «monduloj. Sendu tuj 2 dilingan poŝtmandaton, pagebla al 
W. C. VVebster, 4, Gajnon Road, Hainpstead, London NW 3, Anglujo.

Gvidlibroj bele ilustritaj tra Italio (itallingve) estas sendataj senpage de Istituto 
Romano di Esperanto, Piazza Scanderbeg 85, Roma 4.

Gvidlibreto. — Sendu internacian reipondpoŝtkarton al S-ro Frans Schoofs, Del. 
de UEA, 45, Kleine Beerstraat, Antwerpen, por tuj ricevi belan ilustritan 32-paĝan 
broŝuron pri la Urbo Antwerpen, sidejo de nla Sepa Kongreso (1911).

.Homara Interkonsento- serĉas kontraŭnaciemajn, liberpensajn korespondantojn. 
Skribu al S-ro K. Behrle. Stralauer Atlee 20, Berlin O 17 (Germanio).

Interŝanĝo de PM dezirata kun jenaj landoj: Belgio, Nordaj ŝtatoj, transmaraj 
ŝtatoj. Ne sendas unue. Hugo Knobloch, Proschwitz 430 (Ĉeĥoslovakio).

Interŝanĝo de PM kun Ciuj landoj kontraŭ samvaloraj markoj. Ne sendas unue 
Hahn, B«iln-Weissensee, Parkstr. 29, Germanio.

Irlando. — Kiam vi vizitos Irlandon logu te S-ino Simpson, Orlock Hill near 
Groomsport. Hejma komforto. Maro je kvinono da kilometro. Arbaretoj apude. 
Trankvila restadejo. Ne parolas Esperanton.
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Kio estas «Bore*4? — Klubo internacia por kolektistoj, Ĉu Esperantaj ĉu neesper
antaj. Petu prospekton senpagan! Borgo (Finnlando).

Kongresano vizitinta post la XIII» la urbon Bratislava fPressburg) kaj pruntinta 
al Ĉi loka samideano sian fontanplumon, bonvolu, por resendeblo de gi, konigi 
sian adreson al Emilio Wanitsek, Bratislava, Rathaus (Ĉeĥoslovakio).
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Kontraŭalkohola Societo petas Ĉiujn kontraŭalkoholajn Societojn kaj apartajn 
Esperantistojn informi ĝin pri kontraŭalkohola kaj Esperanta movado en siaj 
urboj. Ĝi petas interŝanĝon de kontraŭalkoholaj gazetoj. Ĝi ankaŭ sciigas ekster
landulojn pri la movado en Bulgario. Adreso: Vladimir O. Cavgov, Skobeleva 
38, Ruŝcuko, Bulgario.

Laboro. — Mi akceptas kiun ajn profesion (kontraŭ pensiono kaj logejo) V. Kicsi, 
ĉesky Brod, ĉeĥoslovakio.

Malkara legajo: .La Bulgara lando kaj popolo" kaj .El la proksima Oriento 
(Rusio)- ambaŭ literatursciencaj verkoj kun trikoloraj etnogr. kartoj, presitaj en 
Svisio, sendas kontraŭ 4.50 Fr. sv. aŭ 9 Fr. fr. (anstataŭ 6.50 Fr. sv.) la aŭtoro: 
Iv. Krestanoff, str. Venelin N-ro 9, Sofia (Bulgario).

Metiistoj kaj profesiistoj de piedvestaja-arto. S-ro V. Bossi, Via Ticino, IO, en 
Abbiategrasso (Milano, Italio), fabrikas, vendas pogrande kaj pomalgrande, eks
portas en Ĉiujn landojn liajn specojn de ligna-kalkanumoj je ĉia formo por 
virin-ŝuoj (malalta prezo). — Mendu specimenojn kontraŭ unu responkupouo, aŭ 
per duobla poŝtkarto.

Muzikistoj. — S-ro W. Kalitzke, Poplinskich 2, Poznan (Polio), fabrikanto de 
muzikaj instrumentoj dez. interŝanĝi muziknotojn por fortepiano, Esp-ajojn, L,
PI, k. Ĉ. I.

Peto. — Mi estos dankema al samideano, kiu povos konatigi al mi la adreson 
de S-ro Btitterlinck, kemia inĝeniero germana, kiu estris la konstruon de grandaj 
uzinoj en La Rochelle Paliice (Franc.). Respondu al S-ro inĝ. Ch. Marseille, Del. 
de UEA en Paris, 127, Avenue Parmentier.

Peto. — Malrica samideano en Latvio kore petas senpagan alsendon tre uzita 
Esperanta literaturo. Adresu: Edvard Dauce, Kaleju iela 2, Rujene (Latvio =  
Lettonie aŭ Lettland).

*■ *■! I— — — ■ . - I »  I, —m t ^ m m m m m m a m — —mmmmm m —  i  ^  ■ ................  i  ■ i ■■ ■ ^  i—  « < iai “  •

Poŝtmarkoj. — S-ro Miroslav Ŝic, Stefanikova 35, Zelezny Brod, Ĉeĥoslovakio, 
vendas PM mezeŭropajn precipe Ĉsl. kun surpreso .Posta Ĉeskoslovenska 1919*, 
de bohemaj legianoj, plebiscitajn, flugpoŝtajn, cirkulantajn. 30 ĝis 50 •/• rabato laŭ 
Yvert aŭ Weka. Sendo kontraŭ antaŭpago.

Poŝtmarkoj. — Sendu 25—100 bonstatajn malsamajn PM ĉ. L, kaj mi tuj sendos 
valoron de Kanado, U. S. A., Newfundlando, Merico; diru specojn deziratajn, 
plimaljunaj filatelistoj preferataj. S-ro C. G. Fraser, 784, Manning Av., Toronto 
(Kanado).
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Prezareton de Esperantaĵoj senpage al Ĉiu sendas .Bohema Esperanto-Se-vo", 
Moravany, Bohemio (Ĉeĥoslovakio).

Rozoleo bulgara unuakvolita en luksa ^teleto da 5 gramoj sendas kontraŭ I Do
laro, 5 sv. fr. aŭ 12 fr.fr. reprezentanto de rozesenca fabriko: Iv. Krestanoff, str. 
Venelin No 9, Sofia (Bulgario). Rabato al revendistoj por pli granda kvanto de tiu
parfumaj.

Sendu al mi postmarkojn el via lando, kaj mi tuj sendos multajn belajn PI de 
Italio. Gobbato Tullio, via Fabbri I, Padova, Italio.

Sendu 7 respondkuponojn aŭ postmarkojn de via jando en la valoro de 1.50 fr. sv. 
al .Bohema Esperanto-Servo", Moravany (Boh., Ĉeĥoslovakio), kaj vi ricevo* 3-an 
eld. de .B. E S.-a Adresaro de Esperantistoj el ĉiuj landoj kun ilustraĵoj. Prezareto 
de Esp-aĵoj estas sendata senpage.

Senkulpigo. — S-ro Harold Price, Cadishead near Manchester bedauras, ke li ne 
povis skribi pli ofte ai siaj multaj korespondantoj.

3 samideanoj Joas Horacio kaj Francisco Goncalves en Lisboa kaj Tadas! Ajsaka 
en Osaka, bonvolu senkulpigi min, se vi ne ricevadas .Hungaran Esperantiston', 
kion mi promesis interŝanĝe sendi al vi. Rilate ĝi mi estas kelkajn fojojn skri
binta Hungarion, sed ne povis akiri Ia gazeton eĉ por mi mem, J. Vahtkerl, Luisen- 
tali 5-11 Tallinn, Estonio.

Turistoj! — Sendu vian adreson al Profesoro Gustave Roy, Direktoro de .La 
Caravane* en Gaillac-sur-Tarn (Francio). Li sendos**! vi ekzempleron de tiu ĉi 
monata jurnalo kun esperanta aldono. La Caravane arangas interlandajn vojagojn, 
grupigas, helpas la vojagantajn Esperantistojn.

Verkistoj. — Sendu viajn verkojn por recenzo al gazeto „Esperantsky zpravodaj* 
grava propagandilo nacilingva. F-ino Julie Ŝupichova, 2032, Praha li, Ĉeĥoslovakio.

Vojagantoj. — S-ro O. Nanni, Hotelo Sommeiller, Bardonecchia (Italio), petas 
samideanojn tranveturantaj la tunelon de Frejus (linio Paris-Modane-Torino) averti 
lin pri la horo de ilia halto en Bardonecchia, por propaganda celo.

Vojaĝo tra Finnlando post ia Kongreso. — Km junulo (l9-*29-jara> estus preta, 
fari kun mi kelksemajnan vojaĝon tra Finnlando, norden? Komenco: tuj post la 
kongreso. Elspezoj: ĉiu pagas por si mem. Lingvo-konoj finnaj, svedaj aŭ nor
vegaj estas tre dezirindaj, sed ne necesaj Seriozaj eutreprenemuloj skribu al mi, 
tiam mi faros al Vi miajn proponojn pri la vojoj k. L p. Kurt Kauffmann, Del. de 
UEA, Heidelberg (Germ.).

Vortaron de Chrlstaller, germana-esperanta, deziras aĉeti S-ro J. Mader, Brock- 
manngasse 71, Graz (Aŭstiio).

I N T E R N A C I A  K O M E R C O

Tarifo: Unu linio (=  IO vortoj) Fr. 0.50.

Berlin. —- Georg Reirnann, Germanio, Berlin, (poŝtĉekkonto 112 712). Mŭckern- 
strasse 71 v. III (63-jaraĝa sam-ano) prenas sur sin Ĉiujn seriozajn komisiojn (enketas, 
aĉetas, vendas^ kondukas fremdlandanojn tra Berlin (parolas angle, Esperante, 
france, germane). Vi postulu informojn!

ĉiuspecajn fabrikejojn dezirataj el Germanio vi je fabrikprezoj aĉetos per Inter
nacia komercagentejo Emil Krempler, Sebnitz i. S., Centro de Industrio. Aldonu al 
demando respondkuponon.
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Fabiola, mondfama romano el la tempo de I’ unuaj kristanoj en roma imperio, 
426 dense presitaj pagoj kun 18 bildoj, verkita de kardinalo Wis*man, tradukita 
de E. Ramo. Prezo fi. 2, rekomendite per posto fi. 3.00 (24 Internaciaj respondku
ponoj). Havebla ĉe Centra Esperanto*Librejo, Daguerrestraat 158, 's-Gravenhage 
(Nederlando).

Franco kun bonaj referencoj komercaj deziras reprezenti en Paris eksterlandajn 
firmojn pri ĉiuj komercajoj kaj produktoj. Donos komercajn informojn pri Ciuj 
francaj komercajoj. Perfektaj diskreteco kaj honesteco. Emile B^chet, 28, rue 
Leroyer, Vincennes-Paris.

Jus aperis katalogo pri Pola Esp. Litei aturo, Esp-ajoj k. t. p. Verkoj de la pla) 
famaj polaj poetoj tradukitaj de niaj eminentuloj Grabowski, L. Zamenhof, Kabe, 
Zakrzewski, k.a. lu j postulu la katalogon. Por sendkostoj sendu stampitan respond
kuponon aŭ samvaloron nacia valoro. Pola Esperanto Servo Podg6rze 17, Bydgoszcz
(Polio). ___

Kapitalistoj atentu. — Konstruisto en Paris, kiu havas bonan firmon pri tegmento 
kaj plombado petas kapitaliston por pligrandigi sian firmon kaj fari Ia tutan 
konstruadon de domoj kaj speciale la rekonstruadon en detruitaj regionoj de Franc
lando; li ankaŭ povas riprezenti fremdajn firmojn kaj havas grandajn lokojn por 
deponi komercejojn, kiuj rilatas la konstruarton kaj sanigajn aparatojn; por pliaj 
sciigoj sin turni al S-a» inĝ. Ch. Marseille, Paris, 127, Avenue Parmentier.
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Kolektantoj! Atentu I Mi vendas hungarajn postmarkojn por duona prezo de 
I’ katalogo Michel 1920. Ie ajn vi pagas pli multe. Skribu al Leo Herz, Buda
pest VI, Hunyadi-ter 2.

Komerco. — Ĉiu firmo kaj samideano, kiu volas vendi aŭ aĉeti ion ajn en Oer
manio aŭ volas esti bone riprezentata, skribu tuj al S-ro Alberto Hoffmeister. 
Herrlichkeit 62, Hamburg li (Germanio).

Kuba. — Eksporto kaj importo de komercajoj: S-ro Fructuoso Fernandez, ko
mercisto, 24 de Febrero 15—17, Matanzas (Cuba).

n i .  ■ >»■  o * — — m •* m — ~̂mmm«  —  mm»

Malkara Esperanta Literaturo: 5 diversaj Maretoj por unu svisa franko aŭ egal
valoro. Sendu en rekom. letero al Paŭlo Balkinyi, Budapest VI, Hajos utca 15, II.

Negocojn ĉiuspecajn petadas Edgar Koitzsch, Sebnitz in Sachsen (Germanio). 
Vidu reklamon.

Plateno-metalon aĉetas k. vendas (nur progrande k. laŭleĝe) Georg Reimann, 
Mockernstr. 71, r. III, Berlin, Germanio (helpanto) ĉiuiande serĉataj).

Riprezentado. — S-ro Advokato Celestino Cacace, vic-direktoro de Napola agentejo 
de ia asekura societo .Riunione Adriatica di Slcurta“, 8, Piazza della Borsa, Nspoli 
(Italio), deziras riprezenti eksterlandajn firmojn pri Ĉiuspecaj komercajoj kaj pro
duktoj. Donas komercajn informojn pri ĉiuj italaj komerclokoj.

Rozoleo bulgara garantite aŭtentika en luksaj boteletoj de 5 gr. sendas kontraŭ 
25 francaj frankoj R. Ĉervenakov, ui. Krestec 7, Sofia <Bulgario).

Senpara vendado de fabrikanto al uzanto Aparigas al vi ■/• de I* prezo de acetataj 
objektoj. Ĉu vi deziras sekvi la Parizan modon? Se jes, aĉetu belartajn kaj ori
ginalajn Esperantajn insignojn. Sinjoroj, mendu rubandan pendajon por poihorloĝo 
kun verda stelo el galalito, la rando emajlita. Sinjorinoj, mendu juv*lpendajon 
kun rubando aŭ perloj (laŭ elekto) kaj verda stelo el galalito. Prezo por ĉiu dek 
frankoj en rekomendita senda jo. La nemuntita pendajo: kvin frankoj. Grandecoj: 
0,025 kaj 0,045. La firmo vendas ankaŭ ĉiujn parizajn artiklojn de propra atu 
kreado. Detalaj klarigoj kontraŭ respondkarto. Ĉiuj mendoj estas akurate pri
zorgataj. Skribu a i: Fi-no Gerard, 9, rue d’Armailll, Paris 17.

Tutmondajn interrilatojn serĉas .Bohema Esperanto-Servo", Moravany, Bohemio 
(ĉeĥoslovakio), kaj petas ĉiujn eldonantojn de Esperanto-libroj icaj aliaj Esperantaĵoj 
sendi siajn novajojn kun notita prezo.
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Edgar Roitzsch, Sebnitz i. S.
(Germanio)

Fabrikejo de
artefaritaj floroj, fruktoj kaj folioj, ligitaj aŭ unuopaj 
por ornamo de ĉapeloj, dekoracioj kaj tombgirlandoj

B r o d -  k a j  p u n t i s t i n o
Mi akcep tus ian maŝinmetiistinon

Danke ricevus ofertojn de maŝinkonstruistoj pri metiaj novaĵoj por
modkonfekcio, korsetmetio k. t. p.

J. Puig Rodon, calle 24 de Septembre 315- 319,
Tucuman (Argentino)

JCiuj estas Viaj sekretaj deziroj?
uras
iajn

Cu Vi celadas al grandaj sukcesoj? Aŭ ĉu Vi sopi 
al interna feliĉo ? (kiuokaze, Vi dettas bonuzi VL, 
kapablojn, intelektajn aŭ animajn, por atingi la celon 
de viaj deziroj. Sed ĉu efektive konas Viajn talen
tojn? Cu Vi sufiĉe evoluigis Viajn valorajn anim
fortofn? Permesu al mi, helpi Vin! Mi montros al 
Vi Viajn kapablojn valorajn kaj dangerajn, mi helpos 
al Vi je la forigo de la danĝeraj. kaj mi gvidos Vin 
al bona uzado de Viaj talentoj Jam al multaj homoj, 
en Ciuj partoj de la mondo, mi helpis al vivo feliĉa- 
sukcesa. Hodiaŭ. ankaŭ Vi povas uzi miajn spertojn. 
Postulu senkostan klarigon, en kiu mi montros, kiel 
mi helpos al Vi, atingi Viajn dezircelojn. Faru la 
unuan paŝon: sendu al mi Vian adreson. Se plaĉas 
al Vi. Vi povas aldoni 2 respondkuponojn, sed tio ne

estas necese. — Mia adreso:
Grafologa Konsilanto K urt Ka v fiinan» , / /  eitielherg {Germ )
P. S. .Prokrasti* estas kaŭzo de zorgoj. La sekreto de la feliĉulo

estas: Jari ĝin tuj f  Tial: skribu  nun I

E N  D E C E M B R O  A P E R O S  N - R O  1 2  D E

LITERATURO
K v a r o n j a r a  L i t e r a t u r a  G a z e t o  E s p e r a n t a

En tiu numero aperos, inter aliaj interesajoj: 
l e traduko de La Forpaso de Arturo, el Ia verkoj de 

la fama angla poeto Termason. La traduko estas farita de 
F-ino L. Briggs, kiu per ĝi gajnis oran medalon de la Brita 
Literatura kaj Debata Societo.

2" artikolo pri Infana Esperanto, de S-ro M. C. Butler, i 
kun multaj interesaj ekzemploj de infana parolado.

Kun ĉiu ekzemplero de la Gazeto estos donacita bela 
portreto de la infanoj priparolataj.

NE ESTAS NECESE ATENDI por aboni. Tion vi povas 
fari tuj, kaj tiuokaze vi ricevos ankaŭ N-ron 11 (per kiu
via abono tiam komencigos).

A b o n p re z o !
por la sekvantaj landoj nun estas (por kvar kvaronjaraj numeroj): 
Belgujo — 4 frankoj; Danujo -  2.50 Kronoj; Egiptujo — 12 piastroj; 
Francujo -  4frankoj; Grekujo 5drakmoj; Hispanujo-^3.50pesetoj; 
Japanujo i jeno; Kanado— 50 cendoj; Meksikio — I dolaro;

Nederlando — 1.50 floreno; Norvegujo — 2.50 Kronoj;
Svedujo — 2.50 kronoj; Svisujo — 3 frankoj; Usono 50 cendoj.

Abonantoj en allaj landoj devas sendi 2 Ŝilingojn kaj 6 pencojn 
en angla mono, aŭ sendi 12 respondkuponojn.

A d m in is tra n to  t
Charles H. Edmonds, .Rockivood', High Road, Wembley, Anglujo.

Svisa b o m b o n fa b rik o
sercas por siaj artikloj seriozajn reprezentantojn por ĉiuj alt
valoaj landoj. Deziras precipe konatigi siajn nekonkureblajn 
siikkovrttajn b o m b o n u jo j n  kreitaj de kompetentaj artistoj. 
Ofertoj kun referencoj al: Caseila postale 16,1 IO, Lugano, Svisi.

f o / ; v

IE IP 2 1 G -A
S P E C IM E N F O IR O

Torno
P O R  T E K N IK O  K A J  K O N S T R U F A K O

Printempa T o ir o  ig 2 t  d e  l a  5 2  d i s  t i  5 d e  marto 
'Aŭtum jim! p a d e la  t? Sdi augusto gis a  de septembra

c e n t r a  m e r k a t o  p o r l a  i n t e m a c i a  
k o m e r c o  k a j  e f a t a k o

Same grava por eksponantoj' fca/ p o r  a ĉ e t a n t o j

Informajn danas kaj alirojn akceptas
M E S S A M T F Ŭ R D IE  M U S T tR M E S SE N

. IN  LE IPZ IG
( r o i m p c g o  p o r  l a  S p c n m e n jv ir o j e n  Iapzig3

En ŝtatoj, en kiuj estas permesate importi holandajn cigarojn,
ni serĉas ^prezentantojn

Societo Anonim a C ig a r fa b r ik o

P h .  D E  R U I T E R  &  Z O O N
C U L E M B O R G  (N e d e r la n d o )

m r  p o ŝ t m a r k o j
Ni oferas je malaltaj prezoj poŝtmarkojn ĉiuspecajn de Danzig same 
kiel rimarkindajn variadojn. Granda sortimento da kompletaj serioj 
aŭ unuopaj PM de Polujo. plebiscitaj kaj orienteŭropaj Staloj. 
Grandega kolekto de transmaraj PM Speciala katalogo de Danzigaj 
PM. necesega libreto por kolektantoj kaj vendistoj 2 M. (germ.) afr. 
Pogrande por vendistoj malkarigo. — Oni respondas nur kiam 
respondafranko aldonata. Ni ne sendas poŝtrepage. Atestita fidinda 

vendejo. Rabato je elektaj sendaĵoj por unuiĝoj. — Adreso:
D a n z ig e rB r le f m a rk e n - S p £ z la lh a u s ,  D anzig (LiberaUrbo)

Jus aperis 3-a eldono

B.E.S.-a Adresaro de Esperantistoj
el Ciuj landoj

Bela, praktika manlibreto, 90 paĝa, kun 1000 adresoj kaj 
ilustrajoj. — Prezo 1.50 Fr. sv., pagebla en poŝtm. aŭ respondk.
— Aliĝu tuj al 4-a eldono! — Enskriba kotizo I Fr. sv., kun 
adresaro 1.50 Fr. sv., kun propra portreto 3.50 Fr. sv. — 
Anoncu en 4-a eldono! — 7« pĝ- 8 Fr. sv., I linio I Fr. sv. 

Mendojn, aliĝojn kaj anoncojn sendu al la eldonejo:
B o h e m a  E s p e r a n to - S e r v o

Moravany, Bohemio, ĉeĥoslovakio. — Reprezentanto por
Svisujo estas serĉata.

PRESEJO BOCHLER A KO., BERN


